
 Нов спортен успех постигнаха уче-
ниците на Средно училище ,,Христо 
Смирненски“ в село Кочан. На прове-
лото се Областно първенство по тенис 
на маса в гр. Благоевград, тенисистите 
от кочанското училище се оказаха най- 
подготвени и спечелиха отборната над-
превара в този спорт. В конкуренция на 
състезатели от Благоевград, Сандански, 
Петрич, Кресна, Гоце Делчев и Якору-
да, момичетата и девойките от СУ-Ко-
чан завършиха на първо място, мом-
четата заеха трето място, а юношите 
останаха четвърти. За четвърта поредна 
година тенисистите от Кочан стават Об-
ластни победители и продължават на-
пред към Зоналните финали, които ще 
се проведат през месец април. На тях 
тенис талантите от Кочан ще предста-
вят не само община Сатовча, а и област 
Благоевград и ще се състезават срещу 
победителите от областите София, Пер-
ник и Кюстендил.

26 март - 1 април 2018г., година (XIV), 13 /647

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

НН

Разплащателна-
та агенция започва 
кръстосани провер-
ки преди да преве-
де директните пла-
щания.
В Държавен вест-

ник вече е публику-
вана заповедта  от 

28 февруари 2018 г. на МЗХГ за одобрения окон-
чателен специализиран слой площи, допустими 
за подпомагане за кампания 2017.
Той е актуализиран за 2017 г. чрез де-

шифрация на новата цифрова ортофотокарта 
на страната по самолетно и сателитно засне-
мане от 2017 г. и след отразяване на резул-
татите от теренни проверки, извършени през 
годината от техническия инспекторат на Дър-
жавен фонд „Земеделие“.
Взети са предвид и подадени възражения 

от фермери срещу обхвата на специализи-
рания слой, одобрен с предишна заповед от 
13.12.2017 г. на министъра на земеделието, 
храните и горите.
Предстои Разплащателната агенция да из-

върши задължителните кръстосани проверки 
на подадените през кампания 2017 заявления 
за подпомагане и след това финална оториза-
ция и плащания на площ за 2017 г.
Разплащателната агенция ще направи и ко-

рекции в извършените плащания по схеми и 
мерки за подпомагане на площ и ще изпла-
ти допълнителни субсидии на земеделските 
стопани, на които първоначално е платена 
по-малка сума.
А за стопани, при които се установи, че е 

изплатена по-голяма сума, агенцията ще из-
дава акт за установяване на публично дър-
жавно вземане съгласно приложимото наци-
онално и европейско законодателство.

Роденият в село Жижево, общи-
на Сатовча Камен Хаджиев, фут-
болист на ФК „Берое” град Стара 
Загора е пред дебют за „трикольо-
рите”.
Камен Хаджиев е централен за-

щитник и прави силни игри за 
„Берое” и е в основата за доброто 
представяне на тима, който е чет-
върти в Първа лига. Той е син на 
легендата на футбола в село Жи-
жево и все още играещ футболист 
Гълъб Хаджиев -Гунди. 
Кариерата на Камен Хаджиев за-

почва от „Родопа” – град Смолян, 
след което преминава през школите 
на немските отбори „Ватеншайд” и 
„Шалке”. Връща се в България, къ-
дето играе за „Локомотив” – София, с който отбор става носител на 
бронзов медал от първенството по футбол на България.
След това преминава във втородивизионния  холандски отбор 

„Фортуна”  град Ситард. След успешни игри там,  е привлечен от 
настоящия си клуб „Берое” град Стара Загора.
Той редовно участва в организираните от общинското ръковод-

ство   благотворителни вечери за събиране на средства за децата 
сираци от община Сатовча в края всяка година. 
Като представител на нашата община, всички ние му пожела-

ваме успешно представяне в мачовете на Националния отбор по 
футбол на България. 

ПРОЛЕТНО ПОСРЕЩАНЕ   
Традиционно в детските гра-

дини и ясли на територията 
на община Сатовча по случай 
настъпването на пролетта се 
проведоха празнични търже-
ства. Ръководени от  умелите 
учителки, децата  представиха 
пред публика своите познания 
в стихове, песни и танци за  
пролетта.
Атмосферата в учебно-въз-

питателните заведения беше 
изпълнена с ентусиазъм: от тър-
жествения интериор, красивите 
облекла и грейнали лица на де-
цата до изпълнената с разноо-
бразие програма. Настроението 
на гостите беше приповдигнато 
и от уменията на малчуганите, 
които внесоха пролет в ежедне-
вието ни, много пъстрота, дет-
ски смях и слънчеви усмивки.



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

VALEO INNOVATION CHALLENGE - СТУДЕНТСКИ КОНКУРС                 
Краен срок: 30 март 2018 г. 
Целта е да се отличи иновативен 

проект, независимо дали е технологич-
на иновация или идея за нови начини 
за използване на автомобили. Учас-
тниците се очаква да предложат нови 
решения в една от следните категории:

- електрификация на превозното 
средство;

- автономно превозно средство;
- цифрова мобилност.
Студентите от всички краища на 

света са поканени да поставят нови 
решения в една от трите категории: 
електрификация на двигателя, автономни превозни средства и цифрова мобилност.
На първите три избрани проекта ще бъдат присъдени общо 200 000 евро.

26 Март 208, Понеделник,
Национален празник на Бангладеш 
Националният празник на страната е Деня на неза-

висимостта /1971/. От 1757 г. страната е във владение 
на Великобритания като индийска провинция Източ-
на Бенгалия. На 14 август 1947 г. е провъзгласена 
независимостта на Индия и е създадена държавата 
Пакистан, Източна Бенгалия е включена в състава 
на Пакистан под името Източен Пакистан. Източен 
Пакистан е провъзгласен за независима Народна република Бангладеш.

31 Март 2018, Събота
Национален празник на Малта 
Националният празник - Ден на свободата 

/1979/. През 1979 от Малта се изтеглят последните 
британски войски. От 1800 г. Малта е колония на 
Великобритания, която през 1947 г. връща правото 
й на вътрешно самоуправление. 

1 Април 2018г., Неделя
 Ден на хумора и шегата

 Първи април е денят на хумора, сатирата, 
забавата, шегата и лъжата! Това е единстве-
ния ден в годината, когато можете да се по-
шегувате с приятелите си, да ги излъжете и 
изиграете съвсем безнаказано! Дори е задъл-
жително да погодите номер някому. Навсякъ-
де по света празнуват първи април. Денят на 
смеха в различните страни носи свой нацио-
нален колорит и специфичен хумор, присъщ 
за всяка страна. Празникът е международен, 
а в България е свързан с различни суеверия, 
като например това, че за да имате късмет 
през цялата година, трябва да излъжете поне 
веднъж и вас да ви излъже някой до обед на 
самия ден. Има и различни версии за произхода на този празник. 

 Международен ден на птиците 
Денят на птиците се празнува 

в международен план от 1906 г. 
Тогава е била подписана между-
народната конвенция за защита 
на птиците. И преди това, и сега, 
човекът винаги е завиждал на 
птиците, за техния волен полет и 
достойнство! Днес, човекът лети 
по-високо, по-далече и по-бързо 
от птици- те – лети в космоса! Но 
красотата на волната летяща птица, 

грациозността и величието, с които лети, си остават за завиждане!

НОВО: РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ЗЕМЯТА Е ЗА НАС - НИЕ СМЕ ЗА ЗЕМЯТА“

Краен срок: 13 април 2018 г. 
По повод Международния ден на Земята – 22 април, 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – 
Бургас обяви Регионален ученически конкурс „Земята 
е за нас – ние сме за Земята“.
Конкурсът ще даде възможност за изява на младите 

хора, ще стимулира техният интерес към планетата 
Земя и ще представи личната им позиция и отношение 
към опазването и използването на природните ресурси.
В конкурса могат да участват деца от детски гра-

дини и ученици от І до ХІІ клас, разделени в четири 
възрастови групи.
Формат на участие:
- Художествени текстове – есе, приказка, импресия, стихове, гатанки.
- Картичка – създаване на поздравителна картичка с послание в електронен 

вариант или на хартиен носител.
- Мултимедия – създаване на клипове и презентации.

Н О В И Н И
26 март - 1 април 2018г., брой 13

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

Имало някога едно царство. Земите му били 
плодородни, хазната била пълна, а хората живе-
ели доволно и богато. Владетелят на царството 
бил щедър и справедлив.
Когато се родил първородният му син, царят 

бил толкова щастлив, че решил да направи спе-
циално благодеяние на поданиците си – такова, 
че да се помни дълго денят на раждането на 
престолонаследника.
Сложил той една везна на градския площад и 

наредил на царските пратеници да разгласят из 
царството, че в този ден всеки ще получи дар от 
владетеля. Условието било всеки да донесе по 
нещо, да го сложи в едното блюдо на везната и 
колкото тежи, толкова злато ще получи.
Зарадвали се хората, разтичали се и започна-

ли да се трупат на площада пред везната. Носели 
най-различни неща, къде по-тежки, къде по-леки 
– кой каквото имал, поставяли ги на везната, а 
царят слагал злато от другата страна, докато 
двете блюда се изравнели.
По някое време дошла една дрипава старица, 

която видно не носела нищо със себе си. Заста-
нала и тя пред везната, отворила шепата си и 
пуснала в нея някаква малка костица.

– Много си скромна, добра жено! – казал царят. 
– Нямаше ли нещо по-голямо, което да донесеш? 
За тази костица почти нищо няма да получиш.

– Е, това донесох, господарю – отвърнала 
жената. – Пък нека да видим колко тежи.
Сложили една дребна златна монета в другото 

блюдо на везната. Но тя не помръднала. Всички 

се учудили, но добавили още една. Везната 
продължавала да стои неподвижно. Сложили 
още една, още една, изсипвали цели торби със 
злато... Везната сякаш била залепнала. Изнесли 
от хазната купища злато и започнали да го трупат 
на везната, но резултатът бил същият. Везната 
не мърдала. Сякаш малката костица тежала 
тонове. Царят и неговите съветници гледали в 
недоумение и не можели да повярват на очите 
си. Това била някаква магия!

– Какво е това чудо, жено? Каква е тази кос-
тица, че тежи толкова много? – накрая попитал 
царят. – Изглежда, че цялто ми богатство няма 
да стигне за нея.

– Това е костица от човешкото око! То е нена-
ситно, господарю – казала старицата. – Колкото 
и злато да сложиш срещу него, все му е малко. 
Едва когато човек умре и отиде в земята, изчезва 
и алчността му. Една шепа пръст му трябва само...
И като казала това, старицата се навела, 

взела една шепа пръст от земята и я хвърлила 
върху блюдото с костицата. Тогава и везната се 
наклонила обратно.

ПРИТЧА: КОГАТО СРЕЩНЕШ АЛЧЕН ЧОВЕК - НЕ МУ СЕ СЪРДИ. 
СПОМНИ СИ ТАЗИ ИСТОРИЯ...           

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.03.2018 г.
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Въпрос: Бременна съм в 25 седмица, до момен-
та съм ходила в частен кабинет за следене на 
бременността. Необходимо ми е направение с 
номер 3.9, но за мое учудване и съжаление моят 
личен лекар отказа да ми го издаде. Регистрирах 
бременността за наблюдение в Първа САГБАЛ 
„Света София“ при д-р Г. направление, за да ме 
запишат за ЖК и да ми бъдат пуснати нужни-
те изследвания. Когато отидох с амбулаторния 
лист, личният ми лекар беше много груб и по аро-
гантен начин ми отказа нужното направление, 
с което спира задължителни изследвания, които 
следва да бъдат направени. В моя случай има 
съмнения за развитие на гестационен диабет. 
Отказът е с аргумент, че липсва много важен 
номер на амбулаторния лист, който означава 
бременността потвърдена.Приложих и снимки 
на плода и всички налични документи, които 
имам към момента. Моля за компетентен от-
говор от Ваша страна, за да знам как следва да 
се процедира, от Първа САГБАЛ ми отговориха, 
че такива амбулаторни листове са издадени 
на хиляди бременни, които са следени при тях 
и това е необясним отказ от страна на моят 
личен лекар. Бих искала и информация, как мога 
да сменя предсрочно личния си лекар, защото 
ми предстои и раждане, а с такъв арогантен 
и абсолютно неадекватен човек не виждам как 
бих могла да бъда спокойна, че ще получа всички 
необходими документи за моето състояние. 
Отговор: Профилактичните прегледи на бремен-

ните се извършват при спазването на изисквани-
ята на наредбата за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията „Профилактични прегледи при 
нормална бременност, бременност с риск и родил-
ки“, съответно по приложение № 13 и приложение 
№ 15 на Националния рамков договор за медицин-
ски дейности. В програмата са включени прегледи 
и изследвания за проследяване на бременността, 
заплатени от НЗОК.
Включването в програма “Майчино здравео-

пазване” при лекар с придобита специалност  по 
“Акушерство и гинекология” се осъществява на 
база на еднократно издадено “Направление за кон-
султация или провеждане на съвместно лечение” 
(бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от личния лекар.  При 
рискова бременност програма „Майчино здравео-
пазване” задължително се изпълнява от специалист 
акушер-гинеколог.
Специалистът по акушерство и гинекология, ус-

тановил бременността, може да включи жената в 
програма „Майчино здравеопазване”, без да изисква 

ново, т.е. второ направление. Включването в програма 
„Майчино здравеопазване” за наблюдение на бремен-
ността може да бъде извършено както при първично, 
така и при вторично посещение.
Относно Вашето желание да смените личния си лекар, 

Ви информираме, че здравноосигурените лица могат да 
променят избора си на личен лекар два пъти годишно, 
през месеците юни и декември.

Въпрос: На майка ми изписват лекарство за 
сърцето по рецептурна книжка-Xarelto 20 mg. В 
опаковката са 28 бр. хапчета, а тя ги пие по едно 
на ден. Същите не стигат за цял месец, а джипито 
казва, че не може в един и същи месец да ги изписва 
и трябва да чака да изтече месеца. Кажете ми тя 
какво да прави в дните в които остава без лекарство? 
Пенсията и е 278 лева, а тя пие и други лекарства. 
Как да си позволи да си закупи свободно лекарството 
при положение, че то е доста скъпо, а нейната пен-
сия не е голяма? Моля Ви за отговор и съвет какво 
трябва да направим. 
Отговор: Отпускането на лекарствени продукти се 

извършва съобразно срока, за който е изписана рецеп-
тата, което е документирано и в рецептурната книжка 
на хронично болния. Не може лекарственият продукт 
да се отпуска преди изтичане на срока по предходното 
отпускане по рецептурната книжка. Когато лекарстве-
ният продукт е в опаковка, по-малка от 30 дни, лекарят 
записва срока, за който се предписва лекарството в 
рецептурната бланка, в амбулаторния лист и в рецеп-
турната книжка на хронично болния, като се съобра-
зява с датата на отпускане на лекарствата от аптеката, 
документирано в рецептурната книжка.
Ако опаковката на лекарствения продукт, който е 

предписан е за 28 дни, следващата рецепта се изпъл-
нява в аптеката на 29-тия ден, считано от датата на 
предходното отпускане, документирано в рецептурна-
та книжка. Софтуерите на договорните партньори на 
НЗОК, лекари - предписващи и фармацевти – отпуска-
щи лекарствени продукти,  позволяват предписване и 
отпускане на 28 дни.      

До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от 

търговските банки и клоно-
вете на чуждестранни банки 
в страната на окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗД-
ДФЛ за доходите от лихви по 
банкови сметки на местни 
физически лица, придобити 
през м. февруари.

 ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и вна-

сяне на дължимия годишен корпоративен данък за 
предходната година. 

2. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък за предходната година 
от бюджетните предприятия. 

3. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък за предходната година 
от лицата, извършващи морско търговско корабопла-
ване, които за дейността си от опериране на кораби 
вместо с корпоративен данък се облагат с данък вър-
ху дейността от опериране на кораби.

4. Подаване на годишната данъчна декларация и 
внасяне на дължимия данък върху помощните и 
спомагателните дейности по смисъла на Закона за 
хазарта за предходната година от организаторите на 
хазартни игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за 
предходната година
До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец март.

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 (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 март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец март 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
26 март - 1 април 2018г., брой 13

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ СЕМЕНА 
СЕ ПОДКРЕПЯ С 1,2 МЛН. ЛЕВА

   Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 
за 2018 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране 
на „Държавна помощ за участие на земеделските сто-
пани в Схема за качество за производство на семена 
и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на 
малки и средни предприятия в растениевъдството, 
получили разрешение за производство на посевен и 
посадъчен материал. Финансирането е под формата 
на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция 
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИА-
САС) и от лицата със сключен договор за предоста-
вяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона 
за посевния и посадъчен материал. Помощта има за 
цел да насърчи производството и използването на 
сертифицирани качествени семена за зърнени, фу-
ражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, 
сертифициран и стандартен посадъчен материал от 
овощни култури, сертифициран и стандартен лозов 
посадъчен материал и сертифицирани и стандартни 
семена от зеленчукови култури.

   Кандидатстването и договарянето на средствата 
по схемата ще продължи от 20 март до 10 април 
2018 г. Земеделските стопани, които искат да се 
възползват от помощта, трябва да подадат заявле-
ние и съпътстващи документи в централния офис 
или в териториални-
те звена на ИАСАС. 
Агенцията обобщава 
постъпилите заявки 
и изготвя обобщено 
заявление към ДФ 
„Земеделие“ с иска-
не за необходимите 
средства за текущата 
календарна година.

   Фондът отпуска средствата по схемата на ИАСАС 
за извършване на полска инспекция на семепроиз-
водни посеви и маточни насаждения, издаване на 
етикети, вземане на проби от партиди семена, пред-
назначени за сертифициране, лабораторен анализ 
на проби семена по групи култури, извършване на 
последващ контрол на семената, както и окачествя-
ване на сертифициран и стандартен овощен и лозов 
посадъчен материал.

    Субсидията е до 100% от разходите за извър-
шените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат 
на три транша за една календарна година. Първият 
транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 10 
юни на текущата година. Вторият транш, в размер 
на 40% от прогнозната заявка на ИАСАЗ, се изплаща 
до 30 октомври. Последното плащане се извършва 
до 15 декември след представяне на окончателния 
отчет за предоставените услуги.

    Максималният бюджет на помощта за периода на 
прилагане (2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. 
Усвоеният ресурс по схемата за периода 2015-2017 
г., е както следва: 2015 г. - 1 350 000 лв.; 2016г. - 1 
292 043 лв.; 2017 г. - 1 191 574 лв.

ДФЗ ОТПУСКА 20 МЛН. ЛЕВА
ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА ЖИВОТНИТЕ 
ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управи-

телният съвет да предостави 20 млн. лева по Схемата 
за държавна помощ „Помощ за компенсиране разхо-
дите на земеделски стопани, свързани с изпълнение 
на мерките по Държавната профилактична програма 
и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по 
животните“ за 2018 г. и за изпълнени мероприятия по 
ДПП и ПНЛБЖ, извършени през 2017 г.
Чрез схемата жи-

вотновъдите  ще 
бъдат компенсира-
ни за разходваните 
средства, направе-
ни за гарантиране 
здравето на живот-
ните, недопускане 
разпространение 
на заразни болести 
в стадата и предо-
твратяване на зоонози. С помощта ще се покриват до 
100% от допустимите разходи за услуги, свързани с 
изпълнение на мерките от Държавната профилактична 
програма и Програмите за надзор и ликвидиране на 
болестите по добитъка. Помощта ще се предоставя 
под формата на субсидирани услуги.
От общо утвърдения бюджет средства в размер 

на 6 654 317 лева за компенсиране на разходите по 
извършени от регистрираните ветеринарни лекари 
дейности, свързани с изпълнение на мерките по Наци-
оналната програма за профилактика, надзор, контрол 
и ликвидиране на болестите и зоонозите в България, 
за 2017 г. ще бъдат разпределени както следва:
• Имунопрофилактични мероприятия - 2 198 415 лева
• Клинични изследвания – 1 797 906 лева
• Вземане и изпращане на проби за лабораторни 
изследвания-2 629 770  лева 
• Идентификация на животни – 46 лева
• Отразяване на данни по идентификация във ВетИС 

– 28 180 лева
Финансовите средства се изплащат след решение 

на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне 
на заявка от страна на БАБХ.

1 МЛН. ЛВ. ЗА БОРБА С ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАРТОФИ         
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри 

финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 година по 
Схемата за държавна помощ за компенсиране на 
разходите на земеделски стопани за закупуване на 
средства за растителна защита за контрол на почвени 
неприятели по картофите. Дейностите са в изпълне-
ние на Националната програма от мерки за контрол 
на почвени неприя-
тели по картофите от 
сем. Телени червеи 
(Elateridae).
Помощта се предос-

тавя под формата на 
компенсиране на част 
от разходите на земе-
делските стопани за 
закупуване  на  про-
дукти за растителна 
защита за контрол на 
почвения вредител.
Схемата е нотифи-

цирана пред Европей-
ската комисия през 
юни 2015 г. и е със срок на прилагане до 2020 година. 
Целта на помощта е ограничаване на загубите от раз-
пространението на почвени вредители по картофите 
на територията на България.
Производителите на картофи могат да кандидат-

стват за подпомагане от 20 март до 15 май. Заявления 
по схемата ще се приемат в областните дирекции 
на Фонда. До 31 май земеделските стопани трябва 
да представят отчетни документи за извършените 
дейности по третиране на картофените насаждения. 
Срокът за сключване на договори и изплащане на 
помощта е до 22 юни 2018 г.
Допълнителна информация за схемата може да 

бъде намерена на сайта на ДФ „Земеделие“, раздел 
„Държавни помощи“.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2018г.



ЗАЩО ДЕЦАТА НИ СА
НЕПОДГОТВЕНИ ЗА ЖИВОТА?
Защо децата ни са неподготвени за живота? Отгово-

рът на тези и други въпроси дава психоложката доц. 
Маргарита Бакрачева.

- Децата ни са неподготвени за живота, установи 
международно проучване - кой е отговорен за това?
Работата по международни проекти, а и не само те 

показват, че няма държава, която да не отчита проблеми 
с образователната си система. Българското образование 
е до голяма степен академично за сметка на  липсата на  
практически занимания. В това изследване напр., както 
бе посочено резултатите по математика и точните нау-
ки, по които нашите ученици са се представили добре, 
не беше отразено за сметка на  силния акцент върху не-
гативния момент. Наистина, подобряването на образо-
вателната система е добре да бъде в посока на баланс 

между теория и практика, без да 
се приема наготово чужд модел. 

- Не е ли твърде едностран-
чиво да виним само образова-
нието за проблема?
Образователната система е 

част от обществото, т.е. до го-
ляма степен отразява общата 
нагласа, визия и готовност  и 

търсене на решения. Разбира се, не е адекватно  родите-
лите и социума  да очакват единствено училището да се 
справи с всички задачи, свързани с  обучението, моти-
вирането и предаването на знания и умения,

- Като тийнейджър  не знае как да постъпи, кога-
то си е забравил GSM-а, може би са виновни новите 
технологии, а не той?
Готовите решения и лесният достъп оформят ми-

рогледа.  Факт е, че и възрастни, които са живели без 
ИТ технологии преди, сега не само, че не могат да си 
представят живота без тях, но са забравили и начина, по 
който е било преди. Това обяснява защо подрастващите, 
ако не са видяли как реагира друг в подобна ситуация – 
е по-трудно за един тийнейджър да стигне до конкретно 
решение.

- Ако  един младеж  знае чужд език, няма  да се 
обърка в кое да е метро по света, нищо че не знае как 
да си купи билет в софийското, или не  е така?
Отговорът на този въпрос е до голяма степен свър-

зан с условията в  страната. Голяма част от децата не 
използват метро поради липсата на  инфраструктура. 
Те,  логично нямат изграден  навик от ежедневието, 
а пренасянето на  комбинативност и умение от една 
сфера в друга е твърде абстрактно за 15- годишните. 
Този въпрос е прекалено обвързан с конкретна ситуа-
ция.  По-интересен би бил напр. отговорът дали биха 
попитали  някой минувач, или по-скоро биха потърсили 
информация в мрежата, защото такава е нагласата към 
общуване. 

- Обяснението не е ли свързано с това, че някои са 
практични в живота, а други непрактични?
Разбира се, има хора, които са по-склонни към вглеж-

дане в детайлите и търсенето на практически решения 
и такива, за които водеща е общата картина.Това ги на-
сочва и при избор на професия.

- А приказката за неволята, която учи? 
Този принцип остава общовалиден. Когато преживе-

ем нестандартна  ситуация  си правим изводи и един 
вид ставаме калени в битки, израстваме, пренасяйки 
подхода от една ситуация към друга.  Част от процеса 
на самостоятелно учене може да се спести чрез наблю-
даване на различни поведения в редица ситуации и  по-
пиване на чужд опит наготово.  Когато опитът е само на  
думи, без онагледяване и връзка с конкретна ситуация,  
рискът остава висок.

- Кои са най-важните практични умения, в които 
трябва да възпитаме нашите деца?
Най-важно е да намерят връзката между нещата, ко-

ито учат и това, което ги вълнува в живота.  Знания  
само докато мине изпита и за оценката. Всяко нещо 
е добре да има връзка с реалността. Напр., ако в час 
по рисуване задачата е да се нарисува ваза на лист 
хартия, тя може да бъде продължена с въпроса: „Къде 
смятат учениците, че е подходящо да  сложи картина-
та, за какви посетители,  в каква галерия ?. Примерът 
е само, за да покажа, че всяка дейност може  да бъде 
обвързана  с живота и  да не остава в рамките на тео-
ретичното, бързо забравящо се.

НЕОБИЧАЕН  НАЧИН
ЗА ЗАСЯВАНЕ НА МОРКОВИ

Морковите обичат дълбоко обработена и плодородна 
почва. Ние почти не прореждаме лехите, коментира 
земеделски стопанин. От-
глеждаме морковите си по 
следния начин:

10-12 дни преди да засея 
семената от моркови ги 
увивам и връзвам в кърпа 
или парцалче (по свобод-
но). Пакетчетата ги зако-
павам във влажна почва на 
около 15-20 см дълбочина, 
което е много важно. През този период етеричните масла, 
които пречат на семената да покълнат, изветряват. След 
като минат 10 дни откопавам вързопчетата. Семената 
вече ще са набъбнали, големи, почти покълнали.
Изсипвам ги в купа и обикновено ги посипвам с ни-

шесте. Така семената не се лепят по пръстите и по-късно 
ще се виждат по-добре върху тъмната, влажна почва. Ако 
почвата е суха, преди сеитба поливам лехата и изчаквам 
водата да попие в земята. Внимателно разделям семената 
в браздата на препоръчително разстояние и покриваме 
със суха пръст.
Морковите прокарват  2-3 дни след засяването!
 Не се поливат, тъй като водата и пръста ще създадат 

кора над семената, която ще им е трудно да пробият.

РАЗСАДЪТ ДА НЕ Е НА МНОГО ТОПЛО МЯСТО
Един от важните факто-

ри, който оказва влияние на 
качеството на разсада, е то-
плината.
Разбираемо е, че в домаш-

ни условия трудно може да 
се осигури правилен темпе-
ратурен режим, както при 
контролирани условия.
В началните етапи топли-

ната е важна, за да се осигури по-бързо покълване. По-
степенно, след показване на кълновете, не е необходимо 
температурата да е висока. По принцип с нарастването 
на растенията  тя трябва да намалява, за да свикват на 
по-умерени температури, както ще са в градината непо-
средствено след засаждането им. Затова основното из-
искване е в стаята да не е горещо. Също така нощната 
температура не трябва да е висока. Тя трябва да е по-
ниска от дневната. Ако има нужда, трябва да осигурите 
допълнителна топлина.

ДОКАТО  НЕ  Е  КЪСНО ,  ПОДГОТВЕТЕ 
ЛОВНИ  ПОЯСИ  ЗА  ВРЕДИТЕЛИТЕ

Не обичате да внасяте отрови в своята градина? Тога-
ва в ранна пролет „облечете“ своите дървета с ловни 
пояси. Поставянето им на дърветата трябва да стане 
до момента, в който неприятелите ще се събудят. Така 
вие ще им прекъснете пътя към миграция в короната 
на овощните дървета. Тези прости приспособления 
могат да ви избавят от хоботни-
ци, гъсеници, акари, въшки и още 
много други вредни насекоми.
Още преди десетилетия като лов-
ни пояси са използвани обикно-
вени парцали или слама, с която 
овощарите са обвивали стъблата 
на дърветата. Тези пояси е трябва-
ло да бъдат сваляни всяка седмица 
и да се изгарят, за да се унищожат 
хванатите в тях неприятели. Но това е доста ангажи-
ращо мероприятие. Затова любителите овощари вече 
предпочитат ловни пояси с незасъхващо лепило, къде-
то веднъж залепнали вредителите не могат да се отле-
пят и загиват на място. Има и готови лепливи ленти, 
напоени с инсектицидни препарати, които се продават 
в селскостопанските аптеки, така че всеки може спо-
ред предпочитанията си да използа това, което иска.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАТОЧИНАТА - НЕЖНАТА БИЛКА
Маточина (Melissa offi cinalis) укрепва сърцето, 

мозъка, изостря паметта и съобразителността, по-
лезна е за стомаха и черния дроб. Действа добре при 
безпокойство и страх, успокоява и прогонва кошма-
рите от съня. Полезна е при сърцебиене, гадене и 
оригване. Вземат се  2 суп.л.  от билката се заливат 
с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100 мл 
преди ядене, 4 пъти дневно.
Препоръчва се още при полова възбуда, смила-

телни нарушения от неврогенен произход,  виене 
на свят, нередовен месечен цикъл.
Листата на маточината се употребяват още за 

усилване на зрението, при  шум в ушите, подагра, 
безсъние, лош дъх в устата. Плакненето на устата с 
отвара от маточина е полезно при развалени зъби.
Външно се използва още за налагане с лапи при на-

търтване, ревматизъм, подуване на млечните жлези 
при кърмачките, циреи, а също и  гъргара при болки 
в гърлото.
Маточината 

има 2 разновид-
ности: едната е 
едногодишно 
растение, което 
цъфти  в  чер-
вено-виолето-
во и стеблото 
е с множество 
разклонения, а 
другата е мно-
гогодишна, израства от същия корен, семенцата й 
са малобройни, а цветовете - бели.
Билката  не трябва да се приема при остри въз-

паления на стомаха или червата, и остра кашлица!
Много полезно е и етеричното масло от маточина. 

То не причинява алергия, действа като овлажнител 
за кожата и подобрява цялостното метаболитните 
процеси в тялото. То има седативен, спазмолитичен, 
съдоукрепващ, антисклеротичен, антидепресивен 
ефект и  е  ефективно при вегетативно-съдови раз-
стройства. 

 „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: 
0879/12-18-04 или 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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Една жена имала 6 деца, всичките момчета. Един ден едно 
списание изпратили журналист да вземе интервю от нея.
Той я питал за децата и как се казват, а тя отговорила:
- Кевин.
- Добре, а русото момче там?
- Кевин. - казала тя.
- Ах, а високото с луничките?
- Кевин. - пак отговорила.
- Добре, а пълничкият с бейзболната шапка?
- Кевин. - отговорила.
- Всичките Ви момчета ли се казват Кевин? Не е ли ужасно 

объркващо?
- Не, въобще. Това опростява живота ни всъщност. Когато 

извикам „Кевин, чаят е готов!“ Всички те идват. Когато кажа 
„Кевин, време е за лягане!“ Всички те отиват по леглата.

- Разбирам. Но, ако искате да извикате само един от тях?
- О, няма проблем. Тогава ги викам по бащино име.

дна жена имала 6 деца, всичките момчета. Един ден

РИЗОТО С ГРАХ ПОД ЯЙЦА НА ОЧИ
Продукти:
•  1 глава кромид лук
• 1 чушка
• 2 с. л. олио
• 100 г дългозърнест ориз
• 1 ч. ч. гъбен бульон
• 200 г зелен грах
• млян черен пипер
• сол
• 4 с. л. настъргано сирене
• 2 яйца
• 1 с. л. краве масло
• 1 стрък пресен лук
Начин на приготвяне: Кро-

мидът се обелва и нарязва 
на дребно, а чушката – на 
кубчета.
Олиото се загрява и в него 

се изпържват чушката и кро-
мидът, като се добавя и оризът.
Сипва се бульонът и се задушава под похлупак 15-20 

минути. Прибавя грахът и сиренето и се подправя със 
сол и пипер. Задушава се още 15 минути.
В загрятото масло се изпържват 2 яйца на очи и се 

наръсват със сол и пипер.
Ризотото с грах се насипва в чаша, притиска се и се 

обръща в чиния.
Отгоре се поставя по едно яйце на очи и се наръсва 

с дребно нарязания пресен лук.


