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Брой 97
С анекс от 17-ти
17
7
юни
2022 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Сатовча се удължава срока
за предоставяне на услугата „Топъл обяд в
условия на пандемията
от COVID-19 в община
Сатовча“.
Различните целеви групи ще получават
безплатен обяд до 09.09.2022 г.
От услугата, включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, могат да се възползват лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност от 413 лв.
Целевите групи на проекта са:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под

линията на бедност
б
- хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка
в страната, хора, които поради възрастта си
или налични увреждания са в по-висок риск
от заразяване и неблагоприятно протичане
на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без
доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат
подкрепа
3. Лица, обект на социално подпомагане, за
които е установена нужда от допълнителна
подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности
Приемът на заявления-декларации остава
отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

ПРАЗНИКЪТ КУРБАН БАЙРАМ

Курбан Байрам е празник на жертвоприношението в чест на приключвано на хаджа и в
памет на пророка Ибрахим. Празникът започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава
4 дни. Празнуващите от община Сатовча спазиха традицията и на всяка една трапеза имаше курбан от жертвено животно. В продължение на четири дни семействата и приятелите
се събираха около трапезата. Младите поискаха прошка от възрастните, а скараните, се
помираваха. Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името
на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в заколението на животното, нито в неговата
кръв, нито пък в месото на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

E-mail: obs_satovcha@abv.bg

На 30 юни 2022 г. се проведе
заседание на Общински съвет –
Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча,
прие:
- План за интегрирано развитие
на община Сатовча 2021-2027
година;
- Програма за опазване на околната среда на територията на община
Сатовча за периода 2021 - 2028
година;
- изменение на Наредбата за
определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Сатовча;
- актуализация на Програмата
за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост, в
община Сатовча през 2022 година.
Общинският съвет – Сатовча,
даде съгласие:
- за продажба на урегулиран поземлен имот I, кв. 64 по плана на
село Кочан, с площ 550 кв. м, актуван с АЧОС № 1193 от 30.05.2022
година, на собственика на законно
построената жилищна сграда в
имота;
- за провеждане на публичен търг
за продажба на:
• урегулиран поземлен имот ХII,
кв. 2 по плана на село Плетена, с
площ 400 кв. м, с начална тръжна
цена 2 700 лева;
• поземлен имот с идентификатор 65440.50.6 по КККГ на село
Сатовча, местност „Тузлуолан“,
площ 4509 кв. м, начин на трайно
ползване нива, начална тръжна
цена 10 370 лева;
• поземлен имот с идентификатор 39089.15.227 по КККГ на село
Кочан, местност „Кундевица“,
площ 1361 кв. м, начин на трайно
ползване изоставена нива, начална
тръжна цена 3 130 лева;
• поземлен имот с идентификатор 12499.34.67 по КККГ на село
Вълкосел, местност „Ричеле“,
площ 2004 кв. м, с начин на трайно
ползване изоставена нива, начална
тръжна цена в 2 505 лева;
• поземлен имот с идентификатор 12499.53.141 по КККГ на село
Вълкосел, местност „Реда“, с площ
1450 кв. м, с начин на трайно ползване изоставена нива, с начална
тръжна цена 3 698 лева;
• поземлен имот с идентификатор
39726.2.20 по КККГ на село Крибул, местност „Шавара“, площ 3014
кв. м, начин на трайно ползване
изоставена нива, начална тръжна
цена 9 042 лева.
- за прекратяване на членството
на община Сатовча в Сдружение с

нестопанска цел „Долината на река
Места“;
- за премахване на опасни дървета
от обхвата и обслужващите зони на
общински път от разклона за село
Осина до село Осина BLG2274/III –
197, Сатовча – Доспат/Осина от км.
0 + 0.000 до км. 2 + 000;
- за обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен
имот с идентификатор 10046.4.351
по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ваклиново, община Сатовча, местност
„Белтога – Тополата“, с площ 2561
кв. м, с трайно предназначение на
територията земеделска, начин на
трайно ползване друг вид земеделска земя;
- за изработване на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на
преназначението на имот с идентификатор 21868.73.69, местност
„Банян“, землище на село Долен,
от земеделска с начин на трайно
ползване нива в начин на трайно
ползване предимно производствена
устройствена зона (ПП1) за изграждане на „Цех за пелети, търговски
обект, склад, офиси и гаражи“;
- за одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП – ПЗ)
за промяна на преназначението на
земеделска територия – поземлен
имот с идентификатор 65440.42.15,
местност „Дълбоки дол“, землище
на село Сатовча, от начин на трайно ползване земеделска територия
– нива, в начин на ползване урбанизирана територия за изграждане
на „Жилище и други допълващи
дейности – гаражи, работилници,
търговски помещения, складове и
навеси“;
- за одобряване на задание за
проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПУП –
ПП) за обект „Нов кабел 20 kV за
захранване на нов трафопост в ПИ
10046.3.125, за външно ел. захранване на ППС 2103 на „Цетин България“ – ЕАД, в ПИ 10046.3.125,
село Ваклиново, община Сатовча,
област Благоевград“;
за одобряване на Подробен
устройствен план – Парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект „Нов
подземен кабел НН за външно
електрозахранване за ППС 2180
на „Цетин България“ – ЕАД, в ПИ
54225.3.179, село Осина, община
Сатовча, област Благоевград“.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
11 Юли 2022 година, Понеделник,
Световен ден на населението
Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 на
Управителния съвет на Програмата на ООН за
развитие от 30 юни 1989г. по повод раждането на
пет милиардния жител на планетата (11 юли 1987).
12 Юли 2022 година, Вторник,
Празник на Национална гвардейска част
С Постановление 124 на Министерския съвет от 14 май 2001
г. е създадена Национална гвардейска част и е приет Правилник
за нейната структура, организация и ред за използване. Гвардейска част е правоприемник
на активите, пасивите, архива
и другите права и задължения
на Представителния батальон и
на Гвардейския представителен
духов оркестър като звена от
организационната структура на
Столичното военно комендантство. Националната гвардейска част е извън
числения състав на Българската армия и участва в представителни мероприятия. Има свое знаме, печат и отличителен знак. В нея са включени войскови
единици за отдаване на военни почести и представителен духов оркестър.
13 Юли 2022 година, Сряда,
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезар
Гай Юлий Цезар е римски държавник и
политик (110-44 г. пр. Хр.), който остава
в историята като изключителен държавен
деец, смел пълководец и талантлив писател.
Името му се преобразува в титлата, което на
немски се казва „кайзер“, а при славянските
народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след
смъртта си и наричан Божественият Юлий
и всички римски императори са почитали
култа към него. Цезар е бил военен трибун
(73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор (62
пр. Хр.), а Сенатът му дава всички възможни
титли: „Гражданска корона за храброст“,
„Пожизнен диктатор на Рим“ и „Баща на
родината“. Заедно с Помпей и Крас образува
Първият триумвират, като триумвират покорява (58- 51 пр. Хр.) цяла Галия
и Британия. Най-популярната фраза на древността се приписва, именно на
Юлий Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, победих“) според Плутарх, така той е писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при
Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е използвана
и на емблемата на тютюневата компания „Филип Морис“, която произвежда
цигарите „Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар преминава река
Рубикон и навлиза на територията на римската република начело на армията.
14 Юли 2022 година, Четвъртък,
Национален празник на Франция
Националният празник на Франция е Денят на превземането
на Бастилията /1789 г./. Празникът и до ден днешен се отбелязва в цялата страна и придружен с много събития. Въпреки че
има и французи, които считат превземането на Бастилията за

началото на национална
трагедия, повлякла след
себе си екзекуцията на законния Крал Людвик ХVI,
гражданската война, якобинската диктатура. Бастилията e построена през
1382 година. Крепостта
e пазела подстъпите към
Париж, но френската столица бързо се разраства и
бастилията става затвор,
предимно за политически затворници. Така за
400 години в нея попадат
много знаменитости като
Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти затворник в Бастилията е и
Волтер. Бастилията става символ на всевластието на краля, поради тази причина и падането й се възприема като победа на революцията. Съществуват и няколко „легенди“
за превземането на Бастилията. Историческите документи свидетелстват, че обсадата
на Бастилията започва след като сред парижани тръгнали слуховете за решението на
краля да разгони Учредителното събрание и да свали от поста държавен контрольор
на финансите реформатора Жак Никер. Гражданите, решили да окажат съпротива и
тръгнали към Бастилията, за да вземат оръжието, което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не виждали нищо символично в действията си. Обаче, затворници
в крепостта се оказали само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника.
Щурмът на крепостта продължил около четири часа. Тълпата нахлула в крепостта,
началникът на гарнизона бил разкъсан, а крепостта разрушена. В отговор на случилото
се кралят възстановил на длъжност Некер и извел войските от Париж.
15 Юли 2021 година, Петък,
Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за
предпазване от огън, почитани в три
последователни дни на народния календар - на 15, 16 и 17 юли, отредени
от източно православната църква на
светите мъченици Кирик и Юлита,
Атиноген и Марина, загинали за Христовата вяра. Смятат се за най-горещите
дни през годината, а обичаите свързани с тях се наричат Чурлига, Пърлига
и Огнена Марина. Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и
домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят
снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви,
не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и
запалване на реколтата, дома или лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците
отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март.
Печели силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и
зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек
се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде
здрав през цялата година.
Православната църква почита св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква,
тъй като е владетелят покръстил Русия - обявен е за светец,
а празникът му е на 15 юли - денят на неговото успение. В
Русия има орден на негово име (Свети Владимир). Владимир
I Велики е княз на Киев от 980 до 1015 г., син е на княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото име,
според езиковеди идва в славянската транскрипция от немското
Valdemar - герой от скандинавските саги. На 15 юли имен ден
празнуват всички, които носят името Владимир, Владимира
(означава владее света)

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
НА ТЕМА „2022: ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – ОНЛАЙН И ОФЛАЙН“
Конкурсът е част от инициативите на министерството, с които тази година се отбелязва 30-годишнината от приемането
на България за член на Съвета на Европа и ратифицирането на
Европейската конвенция за правата на човека на 7 май 1992 г., в
сила от 7 септември 1992 г.
Съревнованието ще се проведе в две категории. В първата участие могат да вземат всички ученици от VII до ХII клас, а във втората – студентии докторанти от всички висши учебни заведения.
Защитата на правата е процес на непрестанна промяна и развитие. През годините решенията на Европейския съд по правата на
човека дадоха тласък на редица успешни реформи в национален
план. Укрепиха демократичните процеси и постигнаха положителен ефект върху живота на всички хора, като го направиха по-добър и справедлив.
Целта на конкурса е да се провокира творческия потенциал и мисленето на младите хора
да представят своята гледна точка по темата за правата на човека, включително в контекста
на военния конфликт в Украйна.
Специалната първа награда за двете категории участници е учебно посещение в Страсбург.
Срокът за предаване на творбите е до края на месец юли 2022 г.
на e-mail: Essay@justice.government.bg

ПРИТЧА ЗА СОБСТВЕНОСТТА

Кръщене в пандемия!
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

Един път последовател на Буда го запитал:
- Как да гледаме на указанията ти за отказ от
собствеността? Чувствам се объркан, защото един
от учениците се отрече от всички материални блага,
с които разполагаше, но ти все още твърдиш, че
той е завладян от чувство за собственост. От друга
страна, твой ученик, все още се радва на своята
собственост, но ти не го укоряваш за това.
Учителят веднага обяснил защо постъпва по
този начин:
- Ученико, чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в
нашите мисли. Човек може да разполага с различни
предмети, но да няма собственическо чувство. Не
забравяй също така, че колкото по-малко вещи
имаме, толкова по-добре, защото така не отдаваме
много време на предметите около нас.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДФЗ ВЕЧЕ ИЗДАВА ЕЛЕКТРОННИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ

„Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА)
информира земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, че в Системата
за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ (https://seu.dfz.bg/
drupal/) е разработена нова функционалност.
Считано от
Кампания 2022,
издаваните от
ДФЗ документи
– Удостоверения
за декларирани
площи/животни
по схеми (документ изискван от
търговските банки, като част от
процедурата по учредяване на особен залог), могат
да се генерират електронно от индивидуалният профил на кандидата в СЕУ. Всеки стопанин с активна
регистрация в системата (към момента са над 26 хил.
фермери) и подадено валидно заявление за подпомагане за текущата кампания може по електронен път
да генерира Удостоверение, посредством страницата
„Удостоверения за особен залог“ позиционирано в
меню „Справки“ - секция „Финансови“.
Новата услуга в СЕУ е част от стремежа на Фонд
„Земеделие“ за дигитализация на процесите и намаляване на административна тежест при обработката на
заявленията на кандидатите за подпомагане.
Всяка кампания областните дирекции на ДФЗ обработват над 6 хил. искания за удостоверения, съдържащи обобщени данни за декларирани площи, животни,
схеми и мерки за подпомагане. За Кампания 2022 с
оглед приемственост в методите на работа със бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще продължи да издава и
хартиени удостоверения чрез областните си структури.
От 2023 г. издаването на удостоверения за особен залог
на хартиен носител ще бъде окончателно преустановено и такива ще се генерират само електронно.

ЗАПОЧНАХА КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ
ЗА КАМПАНИЯ 2022 Г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява всички кандидати
за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че
от днес (6 юли 2022 г.)
започват кръстосаните
проверки на подадените
заявления за подпомагане за Кампания 2022.
В кръстосаните проверки се включват всички заявления на земеделски стопани с декларирани площи.
Ще бъдат проверени 1 176 209 земеделски парцела с
обща площ 3 876 192.68 хектара. Те са декларирани от
58 190 кандидати по схемите и мерките за площ. Припомняме, че подадените заявления по всички схеми и
мерки за Кампания 2022 са общо 96 643.
Проверките представляват геопространствено
сравнение на декларираните от кандидатите площи
и наличните данни в специализираните регистри на
Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК).
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания - не се приемат искания
за оттегляне на заявления за подпомагане или на части
от тях в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СА ВИ ВНЕСЕНИ
ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Как може да проверите дали вашите здравноосигурителни права са прекъснати. Това става:
- чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен статус“. Вижте: Описание на услугата
- чрез обаждане на телефон 0700 18 700 Информационен център на Национална агенция за приходите
(НАП), на цената на един разговор;
- на място, в офисите и териториалните дирекции
на НАП (ТД на НАП) в страната.
Кога губите здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите,
които се осигуряват за своя сметка (упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дейност по
регистрация; еднолични търговци, собственици или
съдружници в търговски дружества; регистрирани
земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за
здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои
до началото на месеца, предхождащ месеца, в който
на лицето е оказана медицинска помощ, платена от
Националната здравноосигурителна каса.

Как да възстановите здравноосигурителните си
права?
Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от
три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени правата трябва да са заплатени всички
задължения за здравно осигуряване за последните
60 месеца.
Как да платите здравноосигурителните си
вноски?
По банков път.
Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП.
Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard,
Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
С пощенски запис.
Чрез електронната услуга на НАП за плащане на
данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите
на интернет страницата на НАП чрез електронната
услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор“.
Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които
се осигуряват за своя сметка, се дължат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

З АВЪРШИЛИТЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
САМИ ПЛАЩАТ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ

Завършилите средното си образование
трябва да внасят
здравноосигурителните си вноски сами,
за своя сметка, докато започнат работа или бъдат приети
за студенти редовно
обучение.
Изискването зрелостниците да поемат здравните
си вноски покрива периода на ваканцията или от
завършването на средното училище до началото на
трудова дейност или обучение във ВУЗ.
Размерът на здравната вноска следва да бъде не
по-малък от 28,40 лева месечно.
Преди това трябва да се подаде декларация образец 7 за възникване на задължение за внасяне на
здравноосигурителните вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало задължението за осигуряване.
Ако сте завършили в края на юни и от 1 юли следва
да внасяте сами здравноосигурителните си вноски,
ако не сте започнали работа, до 25-и август трябва да
подадете такава декларация и в този срок да внесете
здравноосигурителните си вноски.

Въпрос: Здравейте, предстои ми издаване на
международна медицинска здравна карта. За какъв период назад трябва да съм с не прекъсване на
здравните осигуровки за да мога да си я изкарам.
Отговор от НЗОК: Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) не се издава на лица с прекъснати
здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109,
ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). На тези
лица може да бъде издадена ЕЗОК при възстановяване
на здравноосигурителните им права при условията и
по реда на ЗЗО.
Здравноосигурителните права на гражданите, които
се осигуряват за своя се прекъсват, ако не са внесени
повече от три месечни здравноосигурителни вноски
за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото
на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е
оказана медицинска помощ, платена от Националната
здравноосигурителна каса.
Когато здравноосигурителните права са прекъснати,
т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три
вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 14-ти юли:
ЮЛИ 2022г.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос
(пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.
11, ал. 1 от ЗСВТС - за референтен период месец юни 2022 г.
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на
дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице,
което е извършило вътреобщностни доставки, доставки
като посредник в тристранна операция (с изключение на
получено авансово плащане (цялостно или частично) от
посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените
авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период –
месец юни. Регистрираното лице, което през данъчния
период – месец юни изпраща или транспортира стоки
от територията на страната до територията на друга
държава членка под режим на складиране на стоки до
поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец юни е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени 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-декларация.
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 поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва
раздел „Г“ на VIES-декларацията.
До 15-ти юли:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за юли за
корпоративния данък по ЗКПО.
2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ
тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.
3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец юни.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право
да извършват сервизна дейност на произведените от тях
ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ
през месец юни.
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 уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство
през месец юни.
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 юни.
Уточняваме, че Националната агенция за приходите
(НАП) e институцията, в чиито задължения, произтичащи от ЗЗО, влиза събирането на здравноосигурителни
вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на
гражданите в България. От нейните компетенции са въпросите, свързани с определяне, начисляване, внасяне на
здравни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права. Запитвания могат да се изпращат на електронния адрес: infocenter@nra.bg или да се ползват услугите
на Информационния център на НАП - 0700 18 700.
Въпрос: Моля да ме консултирате за следното:
Предстои ми колоноскопия в болница със сключен
договор със Здравна каса. Анестезията/седацията
поема ли се от Здравна каса при прием по клинична
пътека и при прием по амбулаторна процедура?
Отговор от НЗОК: Колоноскопия може да се извърши например в рамките на: КП № 69 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт“, КП №71 „Диагностика
и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво“,
както и по Амбулаторна процедура № 34 „Ендоскопска
диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт“.
Изследването и упойката са включени в цената на
пътеките и в амбулаторната процедура, заплащана от
НЗОК.
Лекуващият лекар преценява по коя клинична пътека/
амбулаторна процедура ще се проведе лечението съобразно заболяването и в зависимост от индикациите за
хоспитализация.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЛЕТЕН СЕИТБООБОРОТ
В МАЛКАТА ГРАДИНА

Правилният и балансиран сеитбооборот е крайъгълен
камък на устойчивото земеделие. Той е фундаментза правилното развитие и плододаване на растенията. Дори в
малката градина може да се получи добра реколта, ако се
редуват правилно зеленчуците, като се вземат предвид и
времевите интервали при отглеждане на сродни култури
(принадлежащи към едно и също семейство).
Защо е необходимо да се прилагат правилата на
сеитбооборота?
Рот ацият а с е
прави при определена последователност и изградена система
за сеитбоборот.
При отглеждане
на дадена култура
на едно и също
място няколко години последователно, почвата започва
да се изтощава. Това е свързано и с появата и намножаването на различни видове патогени, а вредителите се
адаптират и създават цели колонии, което води до големи
поражения по растенията.
С помощта на научни изследвания и експерименти във
времето е установено, че:
1. При правилен сеитбооборот почвата не се изтощава, а се обогатява с други хранителни елементи, като се
подобрява усвояването на наличните. Оптимизираното
усвояване се дължи на това, че кореновата система на
отделните култури е разположена на различна дълбочина
и употребата на хранителни вещества се рационализира.
2. Подобряват се почвените показатели, като се запазва оптимално структурата на горния почвен слой,
в който обикновено е разположена кореновата система
на растенията.
3. Намалява съдържанието на патогени микроелементи
и вредители, защото представителите на едно и също
семейство са податливи на едни и същи болести и биват
нападани от еднакви вредители, а кореновите отделяния
на някои растителни видове имат положително влияние.
Летен сеитбоборот
Прилагането на правилата на сеитбооборот е особено
важно в рамките на един сезон, защото освободените
площи от ранните пролетни и предзимни култури – салати, репички, лук, чесън, картофи, копър, зеле, моркови
и други зеленчуци, могат да бъдат успешно оползотворени. Правилно подбраните предшественици ще бъдат
основата за получаване на добра реколта.
Най-добрите предшественици за доматите са краставиците, зелето, тиквичките, салатите и морковите, а
допустими са: лук, чесън и цвекло.
След какво можем да садим зеле? Това могат да бъдат
краставици, тиквички, бобови и картофи, но е допустимо
да се засажда също след лук и чесън.
Тиквови култури (пъпеши, дини, тиквички, краставици) се засаждат след лук, чесън, бобови, сладка царевица
и ранно зеле.
Грах се засява след всички видове зеле, краставици,
тиквички, картофи. Друг въпрос е, че подходящото
време за засаждане зависи от климатичните условия – в
горещините, не се развива добре.
Най-добрите предшественици за морковите са зеле,
краставици, тиквички, домати, картофи, бобови.
Пипер и патладжан растат добре след моркови, лук,
чесън, краставици, зеле и бобови.
Цвеклото може да се засажда след зеленолистни, картофи и краставици.
Репите и репичките се развиват най-добре след салати.
Картофите през лятото могат да се засаждат след зеле,
краставици, лук, чесън, бобови култури и моркови.
Лук, чесън – подходящи предшественици са зеле,
картофи, бобови, зелени салати, репички и сидерати.
Фасул – засажда се след всички видове зеле, краставици, тиквички, картофи, лук и чесън.
Много декоративни кутури и подправки могат да се засяват през целия сезон сред зеленчуците, като отблъскват
някои вредители. Такива са различните тагетиси, невен,
чубрица, копър, лимонова трева, босилек и др.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАК ДА ЗАПАЗИТЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ СВЕЖИ ЗА ПО-ДЪЛГО?

За да се храним пълноценно и здравословно, не е
нужно само да купуваме полезни продукти. Важно е
и те да са достатъчно пресни, по възможност сезонни.
Нужно е обаче, след като сте закупили свежи продукти, да ги запазите в тази им форма за максимално
дълго време, за да се радвате на полезно и здравословно меню всеки ден. Как да изпълните тази мисия, ще
разберете в следващите редове.
Съхранение на големи количества месо
Ако сте от хората, които обичат да пазаруват
седмично или дори на месечна база, вероятно у вас
обикновено се съхранява огромно количество месо в
хладилника. Това обаче не е най-добрата практика,
която можете да приложите. Първо, важно е да купувате 100% прясно месо, защото то така или иначе
ще стои дълго време при вас, докато го сготвите. И
второ, по-добрият вариант е да го съхранявате не в
хладилника, а във фризера.

Грижа за зеленолистните зеленчуци
Вероятно се чудите защо в ресторантите и когато
отидете на гости, зелените салати са винаги свежи.
У вас обаче листата им бързо почерняват, а понякога
дори и плесенясват на втория ден. Причината е в начина на съхранение. Грешният подход е да държите
зеленолистните зеленчуци в плик. Правилният е да
използвате за целта обикновена хартия! Така те ще
останат свежи за много по-дълго време.
Някои плодове са несъвместими за общо съхранение
Знаете ли, например, че повечето родни български
плодове не бива да се държат на едно място с бананите? Ако го правите, то тогава и едните, и другите
бързо ще се развалят. Важно е да отделяте бананите
от фруктиерата с ябълки, круши, череши и сливи. За
да запазите бананите свежи за по-дълго време, можете
да използвате и друг трик – увивайте дръжките им в
прозрачно фолио.
Дръжте пресните подправки във вода
Нужно е една чаша вода на стайна температура, а
за по-голямо количество – буркан – и нищо повече,
за да запазите ароматите и вкуса на продукти като
зелен лук, босилек, магданоз, копър, див чесън и
така нататък.
Запазете авокадото за по-дълго време свежо с
един прост трик
За целта просто намерете съд, който може да се
затваря херметически. Но не оставяйте в него авокадото самотно. Така то ще се развали бързо. Вместо
това, добавете му другарче и то не какво да е, а една
глава обелен лук.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ДЯВОЛСКИ НОКЪТ

Дяволският нокът /Harpagophytum procumbens/ се
нарича екзотично растение, произлизащо от Южна
Африка и остров Мадагаскар. Познато е още и като
харпагофитум. В англоговорящите страни е известно
и с названието Devils claw.
Билката има
странен вид, но
пък действието,
което оказва по
отношение на
редица болести, е ненадминато и ѝ печели
международна
слава. Дяволският нокът
принадлежи
към семейство
Pedaliaceae /Сусамови/, към което се причислява и
добре известният ни сусам.
Южноафриканското биле притежава пълзящо
стебло, което достига дължина от около шестдесет
сантиметра. Кореновата система на Harpagophytum
procumbens е ясно оформена, проникваща на дълбочина от два метра. Растението има един основен
корен и няколко разклонения. Интересно е, че централният корен дава образувания, имащи формата
на грудка.
Листата на дяволския нокът са големи, петделни,
обагрени в зеленикаво, покрити от белезникава
мрежичка. Те са разпределени срещуположни на
стеблото на растението. Цветовете на дяволския
нокът са пъстри-оцветени с жълто, розово и малко
бяло. Обикновено тези изящни цветчета могат да се
видят в периода от ноември до април.
Плодчетата на Harpagophytum procumbens представляват здрави и дори твърди шушулчици. Те имат
извита форма, с която напомнят нокът. Обикновено
оформянето на плодовете стартира от месец януари. В шушулките се образуват семена. Те са леко
продълговати и оцветени в черно или кафеникаво.
Дяволският нокът се развива успешно на места
с по-сух климат. Освен в Южна Африка и остров
Мадагаскар той се среща още в Калахари, Южна
Ботсвана и Намибия.

БУТЕР ОХЛЮВЧЕТА
С ЯЙЦЕ И СИРЕНЕ
Продукти:
• бутертесто - 500 г
• яйца - 2 бр.
• сирене - 200 г
Приготвяне:
Бутертестото извадете
от фризера, трябва да е
студено, но не и замръзнало, защото ще започне
да се чупи.
Разтелете го на един лист.
Яйцата се разбиват хубаво в подходящ съд и към тях
се прибавя натрошеното сирене. Разбърква се хубаво
и се разстила върху листа от бутертесто.
Навива се на руло и се реже с остър нож. Подреждат
се бутерохлювчетата в найлонова торбичка внимателно, да не залепнат, и се поставят във фризера - за
около час да замръзнат.
Извадете солените бутерки и ги наредете в тава,
постлана с хартия за печене.
Печете бутер охлювчета с яйце и сирене в предварително загрята фурна на 250 г за около 10 минути
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

В такси. На задната седалка седят двама мъже
и разговарят:
- Представяте ли си, вчера бях в един ресторант,
и когато келнерът наливаше виното, на ръката му
нямаше салфетка!
- Не може да бъде... Какви времена настъпиха
само... И аз скоро бях в ресторант с дама, и няма
да повярвате, но келнерът първо подаде менюто
на мен!
Таксиметровият шофьор известно време слуша
безучастно разговора, накрая се обръща и пита:
- Момчета, нали ще ме извините, че седя с гръб
към вас?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

