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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 

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

ОБЯВА

На 20 и 21 юли 2019 година (събота и неделя) под патронажа на 
Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XV-
ти път Традиционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопро-
изводителите от община Сатовча. Този събор се утвърди като един 
от най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади та-
ланти, така и на утвърдени и признати самодейни и професионални 
изпълнители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през недел-

ния ден – борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и 
канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да 

покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да 
възстановим старата българска традиция – хората да се събират и 
веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем 

като наши гости по време на събор Ваклиново – 2019 година.
Очакваме Ви!              От Инициативен комитет

14 ГОДИНИ ВЕСТНИК

История 
От незапомнени времена чрез празникът „Прядой“ се от-

белязва отлъчването на агнетата от овцете и тяхното първо 
доене, или наричано от местните хора „предояване”. По тра-
диция празникът е изпълнен със спортни състезания, весе-
лие и много музика. По неписани правила е задължително 
да има и печено агне във всеки дом. Организират се големи 
семейни и приятелски събирания в домашна обстановка или 
на някоя беседка, до която тече бистра и студена вода. Подго-
товката за празника започва от предходните дни. Разбира се, 
домакините са тези, които създават доброто настроение още 
от сутринта. Приготвя се агнето, различни видове баници 
и сладки неща, типични за нашия край. Около празничната 
трапеза се събират роднини и приятели, а на хорото в центъ-
ра на селото се хващат млади и стари, за да прогонят тревож-
ните мисли, да се порадват на хубавия повод, да се поздравят 
и прегърнат с приятели и да си пожелаят догодина поне същото здраве и добро настроение. 
В село Вълкосел, от десетилетия наред, този ден се отбелязва всяка първа събота на ме-

сец юни. От няколко години насам селата Слащен, Туховища и Годешево също организират 
големи тържества по случай празника. За Слащен този ден е втората събота от месец юни, 
за Туховища - третата събота, а за Годешево е последната събота от месеца. Поради съвпа-
дане на датата за празника „Прядой“ с датата на празника „Рамазан Байрам“, тази година 
празникът „Прядой“ се проведе във втората събота на месец юни.

 Спорт 
По време на Прядой в село Вълкосел се проведе станалия традиционен футболен турнир, кой-

то събра почти всички жители и гости на селото на стадиона на местния футболен клуб. Във 
футболната надпревара се включиха пет местни отбора от село Вълкосел и три отбора от селата 
Туховища, Слащен и  Жижево. Определиха се четири възрастови групи – три групи на децата и 
мъже над 18 години, пради което бяха подготвени  две мини игрища на стадиона в с. Вълкосел. 
При мъжете финал за първото място не се игра, като наградният фонд от финалния двубой ще 

бъдат дарен благотворително за някоя от инициативите на община Сатовча подпомагаща нуждаещи 
се жители на общината. Имаше мач за трето място, който се оказа и най-зрелищен измежду всички 
срещи, оставил със затаен дъх феновете присъстващи на стадиона: Мачът между ФК „Жижево“ и 
ФК“Фалит“, в който се стигна до уникален финал за 3:3 и решаване на победителя след изпълнение 
на дузпи, в които нервите на ФК „Жижево“ бяха по-здрави и те спечелиха двубоя. 
Организаторите на събитието Неджеми Кичук, Асан Мейзинев, Хамид Даутев и Ибраим 

Мейзинев  тази година отново решиха освен футболен турнир да организират и така нарече-
ното надбягване „Кушия”, за което проявиха интерес и се включиха младежи на възраст меж-
ду 15 и 23 години. Първо място в надбягването спечели Бюлент Мюхтар от село Вълкосел, за 
което получи 60 лв., второ място Юсуф Мейзин от с. Вълкосел, който получи 40 лв. 

Наградите бяха осигу-
рени благодарение на об-
щина Сатовча и предста-
вители на бизнеса от село 
Вълкосел. Трофеите на 
победителите връчи Кме-
тът на община Сатовча 
д-р Арбен Мименов, като 
гости на награждаването 
освен кмета на община 
Сатовча бяха още  кмета 
на с. Вълкосел Сюлейман 
Арунов, общински съвет-
ници и заместник- кмето-
вете на общината. След 
приключване на спортна-
та част от надпреварата 
празникът Прядой про-
дължи с вечерна веселба, 
хоро и наздравици.

Вестникът на община Сатовча навърши 14 години.  За вре-
мето на съществуването си  сме издали 709 броя вестникът на 
община Сатовча. Вестникът се издава като седмичник в тираж 
1500 броя, а разпространението му продължава да е безплатно, 
както в общината, така и извън нея.  Вестникът има и електро-
нен вариант, който се публикува на интернет страницата на 
община Сатовча в свой собствен раздел с голяма посещаемост.
Като редакционен екип се стараем да оправдаем доверието 

и задачата, която кметът на общината д-р Арбен Мименов ни 
възложи, а именно да предоставяме на жителите на общи-
ната своевременна и точна информация. Да ги информира-
ме за предприетите от общинското ръководство инициативи, 
проведени и предстоящи събития, за приети решения на Об-
щинският съвет, за новостите в законодателството, както и 
касаеща ги интересна и полезна информация. 
Радваме се на читателски интерес, което е и показател за това, че успяваме да постигнем 

поставените от кметът на общината високи изисквания за достъпност и полезност на публи-
куваните материали, за това, че успяваме да задържим вниманието им към изданието.
Ние, като редакционен екип приемаме забележките, които споделяте с нас, стараем се да се 

поучим от грешките си, затова сме благодарни на онези читатели, които градивно ни критикуват. 
Благодарим  на всички участвали в редакционният ни екип през годините назад: Венцислав 

Тюфекчиев, Инцафка Укова, Яна Джинева, Айше Джуджева, Фатме Рамадан, Емине Дренкова, 
Кирил Караколев, Динко Кумбаров и Димитър Джамбазов.
С благодарност и към кметът на община Сатовча д-р Мименов за това, че повярва в нас 

като редакционен екип, че ни даде възможност да покажем, че можем, макар и новобранци в 
начинанието  да се справим с нелеката задача да издаваме местен вестник.

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ  
Във връзка с настъп-

ването на летния сезон 
и с цел превенция и не-
допусне на нежелани 
инциденти (удавяния) 
във водните площи на 
територията на общи-
на Сатовча, д-р Арбен 
Мименов - кмет на 
община Сатовча, из-
даде заповед, с която 
забрани къпането на 
неразрешени за това места. Такива неразрешени места са язовири, 
водоеми, естествени разширения на реки и дерета на територията 
на община Сатовча. Чрез нарочната заповед се възлага на кмето-
вете на населени места от общината да поставят табели на всички 
водни площи с надпис „Къпането забранено”, както и задължение-
то да бъдат обезопасени опасните водни площи. Полските пазачи и 
екополицаите по населени места са задължени редовно да обхождат 
водните площи, а при констатирани нарушения да санкционират 
нарушителите. Кметовете на населени места носят отговорност по 
стриктното изпълнение на заповедта, а цялостен контрол по изпъл-
нението на забраната е възложен на Илхан Карагьозов - директор на 
дирекция при Общинската администрация.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

17 Юни 2019, Понеделник,
 Световен ден за борба със сушата и на-

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

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

18 Юни 2019, Вторник,
Най-голямо поражение за Наполеон 

(Ватерло)
Наполеон претърпява последното си и най-

голямо поражение на 18 юни 1815 г. в битката 
при Ватерло. Френската армия е разбита от 
обединените сили на Англия, Германия и Хо-
ландия под командването на Уелингтънския 
херцог Уелингтън и генерал Герхард фон 

Блюхер. Повратен момент в съвременната история, довел до драстични про-
мени и на днешните политически граници в Европа, с битката при Ватерлоо 
завършват Наполеоновите войни, а името на тогавашното белгийско селце 
и става символ на съкрушително поражение. Ватерло (на френски Waterloo) 
се намира в Централна Белгия, провинция Валонски Брабант и в наши дни 
вече се счита за предградие на Брюксел, тъй като се намира на около 15 км 
южно от центъра на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.).

19 Юни 2019, Сряда,
 Световен ден на детския футбол
 Отбелязва се с решение на Фонда на 

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

20 Юни 2019, Четвъртък,
Световен ден на бежанците
Отбелязва се от 2001 г. с резолюция A/

RES/55/76 на Общото събрание на ООН от 4 
декември 2000 г. по повод 50-годишнината от 
подписването на 28 юли 1951 г. на Женевската 
конвенция за бежанците, влязла в сила на 22 
април 1954 г. На същата дата от 1975 г. до 2000 

г. с решение на Организацията за африканско единство (от 9 юли 2002 - Аф-
рикански съюз) се е отбелязвал Денят на африканските бежанци. 

21 Юни 2019, Петък,
Лятното слънцестоене в Северното полукълбо 
Слънцестоене се нарича времето, когато Слънцето 

пресича най-отдалечените точки на небесния екватор. 
Видимият път на Слънцето по небесната сфера се 
нарича - еклиптика дължината на еклиптиката е 360°, 
земната година има ~365 дни - т.е. Слънцето се движи 
по еклиптиката с около 1° на ден. Точките, където 
еклиптиката пресича небесния екватор правят денят и нощта да са еднакво 
дълги - тези слънцестояния се наричат равноденствия. Има лятно и зимно 
слънцестоене - т.е. най-дългия или най-краткия ден. В северното полукълбо 
настъпва зимното слънцестоене на 21 декември или 22 декември и тогава там 
е най-краткият ден (и най-дългата нощ), а лятото - 20 или 21 юни и тогава там 
е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното полукълбо по тези дати 
са съответно, лятно и зимно слънцестоене. В умерените географски ширини 
до лятното слънце стоене Слънцето непрекъснато расте т.е. изкачва се над 
хоризонта, на този ден то спира и променя своята посока, започва да се спуска 
докато настъпи зимното слънцестоене, когато пак спира. От векове в Деня на 
лятното слънцестоене хиляди хора се събират в района на 5000-годишните 
мегалити край Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден на годината. 
Мнозина са убедени, че действат магически сили, които влияят върху човеш-
ките възможност. 

23 Юни 2019, Неделя,
 Международен ден на SOS-детски селища
 Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рождението 

на австрийския социален педагог Херман Гмайнер, който през 1949 г. създава 
първите SOS детски селища за изоставени деца и сираци /1919- 1986/. В 133 
страни по света са изградени SOS детски селища.

Н О В И Н И
17 - 23 юни 2019г., брой 24

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

Всекидневно сме изправени пред ситуации, в 
които трябва да вземем решение. Някои от тях 
са истинско изпитание за емоциите ни. Често те 
ни водят по грешен път и след време разбираме, 
че ако сме си дали малко почивка, кратка пауза, 
следващите ни стъпки са щели да бъдат много 
по-разумни.
Днес споделяме една поучителна история, 

която всеки път може да бъде вашето напомняне, 
когато искате да вземете прибързано решение.
Притча за тишината
Един ден фермер установил, че е загубил в 

обора часовника си. Той не струвал скъпо, но 
му бил подарък от любим за него човек. След 
няколко неуспешни опита да го намери, повикал 
в близост играещи деца, като обещал на този, 
който го намери голяма награда.
Децата търсели ли търсели, но така и не го 

намерили. Приближило се едно малко момче и 
помолило фермера и той да опита да намери ча-
совника. Мъжът не възразил. Не след дълго мал-

кият излязъл 
от  обора  с 
часовник  в 
ръка. Ферме-
рът много се 
зарадвал  и 
попитал мом-
чето как го е 
намерило.

– Не напра-
вих нищо кой 
знае  какво . 
– отговорило 
детето. Просто седнах на пода и се заслушах. В 
тишината чух как часовникът тиктака. Звукът ми 
помогна да го намеря.
Извод: Спокойният, ведър ум мисли по-добре, 

отколкото, когато сме развълнувани. Дайте на ума 
си няколко минути мълчание и сами ще видите, 
че правилните решения ще дойдат по-лесно. 
Предизвикателството е в успокояването на ума.

ПРИТЧА ЗА ТИШИНАТА

ФОТОКОНКУРС „УИКИ ОБИЧА ЗЕМЯТА – БЪЛГАРИЯ 2019“
Краен срок: 30 юни 2019 г. 
„Уики обича Земята“ (УОЗ) e публичен фотоконкурс за 

природните богатства по света, организиран от сдруженията 
на Уикимедия в различни страни по света. Протича в два 
етапа – национален и международен етап.
На национално равнище конкурсът се организира самосто-

ятелно във всяка страна, така че някои от детайлите могат да 
се различават в отделните страни. В България конкурсът се 
организира от 1 до 30 юни, за трета поредна година.
Основната идея на конкурса е да покани доброволци-фотографи да качват под сво-

боден лиценз свои авторски снимки на защитените природни богатства. Уикипедия се 
стреми да събере пълен списък на природните обекти по света, включително и техни 
снимки, които да дадат уникална представа за природните красоти на всяка страна.

ДЪРВО С КОРЕН 2019 - НАМЕРИ ЛЮБИМОТО ДЪРВО НА БЪЛГАРИЯ!    
Краен срок: 6 септември 2019 г. 
Номинирайте любими и забележителни дървета, които 

да се включат в надпреварата.
Номинацията трябва да съдържа:
- История на дървото (Разкажете с какво то е специално 

и защо заслужава да стане любимо дърво на България);
- Поне 3 снимки на дървото (в електронен формат);
- Местоположение на дървото (Населено място или мест-

ност, където расте дървото и GPS координати); - Описание 
на дървото (Вид, височина, обиколка на ствола, възраст);

- Информация за номиниращия.

“ПРИЕМАМЕ РАЗНООБРАЗИЕТО” - ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
МНОГООБРАЗИЕТО, 18-23 НОЕМВРИ 2019 Г., РИМ, ИТАЛИЯ

Краен срок: 15 септември 2019 г. 
Обучителният курс ще представи на младежките работни-

ци конкретни методи за управление на разнообразието и ще 
служи като пространство за проучване на различни видове 
разнообразие. Той има за цел да повлияе на ежедневната 
практика на участниците, като им позволява да се учат и 
да се вдъхновяват един от друг.
За: Професионалисти, които работят редовно с различни 

групи млади хора. Това включва младежки работници, младежки лидери, учители, 
обучители, социални работници и др. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 14.06.2019 г.
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БИОФЕРМЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ 34,5 МЛН. ЛВ. 
ЗА КАМПАНИЯ 2018

От снощи Фонд „Земеделие“ е започнал да пре-
вежда 34,5-те милиона лева (34 498 247 лв.) по мярка 
11 „Биологично земеделие“ за кампания 2018 г., 
съобщиха от ведомството. След проверките парите 
са разпределени между 2 582 земеделски стопани. 
Ставките, по които се извършва оторизацията на 
субсидиите, са регламентирани в Наредба от 2015 г. 
за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020 г.
От фонда изрично припомнят, че стопаните, които 

имат в едно заявление комбинация от „Биологично 
растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ или 
„Биологично пчеларство“, че ще получат наведнъж 
пълния размер на субсидиите си след приключване на 
административните проверки по всички направления, 
за които са кандидатствали.
Подпомагането е вид компенсаторно плащане за 

земеделски стопани, които доброволно извършват 
биологични дейности. 75% от средствата се осигу-
ряват от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от 
националния бюджет.
Ще припомним, че от 2019 г. ставките за биопориз-

водство се променят. Годишният размер за премина-
ване към биологично земеделие (периода на преход) 
за полските и фуражни култури при площите, заявени 
до 1 януари 2018 г., ще бъдат 284 евро/ха, а за площи, 
заявени след тази дата - 282 евро/ха.

Промяна има и при плащанията за сертифицирани-
те биофермери. През 2019 г. плащанията за полски 
култури, включително фуражни, които са заявени до 
1 януари 2018 г., ще бъдат 168 евро/ха. За заявените 
след тази дата ще са по 166 евро/ха.

До 20-ти юни:
ЗСВТС     Подаване съглас-

но чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на 
Интрастат декларации -прис-
тигания/изпращания за месец 
май 2019 г., за новорегистри-
раните Интрастат оператори 
с възникнало текущо задъл-
жение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец май за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец май, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1.  Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на да-

нъка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2.  Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. май.
До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

Въпрос: Аз съм човек с увреждане, I-ва група 
с придружител. Казаха ми, имало програма в 
социални грижи, по населено място.  Въпросът 
ми е за личен асистент, колко пъти идва през 
седмицата и колко се заплаща?
Отговор на МТСП: Към момента със Закона 

за държавния бюджет на Република България за 
2019 г. общините имат осигурен финансов ресурс 
за предоставяне на лични и социални асистенти 
и домашни помощници. Съгласно Постановление 
№ 334 от 21 декември 2018 г. на Министерския 
съвет за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. в рамките на оси-
гуреното финансиране се предоставят услуги на 
потребители, на които е извършена индивидуална 
оценка на потребностите по разработени критерии, 
утвърдени от кмета на общината. Относно възмож-
ностите за включване в дейностите до 01.09.2019 
г. следва да поставите въпроса си към общинската 
администрация. Услуги в домашна среда, каквато 
е личен асистент, се предоставят и по Национал-
ната програма „Асистенти на хора с увреждания“ 
(НП АХУ). По НП АХУ могат да бъдат включвани 
лица, нуждаещи се от постоянни грижи, които 
са с 90 и над 90 на сто трайно намалена рабо-
тоспособност или вид и степен на увреждане, с 
определено право на чужда помощ. Значение за 
включването в програмата имат и други условия 
като например – лицата, които ще полагат грижи 
за лицата с увреждания да са безработни лица, 
подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане или 
отговарящи на условията за отпускането на този 
вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Да са членове 
на семейството или роднини по възходяща или 
низходяща линия до втора степен, по съребрена 
линия до втора степен, роднини по сватовство до 
втора степен или съжителстващи лица по смисъла 
на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на За-
кона за социално подпомагане. Да живеят в едно 
и също населено място с това на лицето, за което 
полагат грижи, както и да не са придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 
професионална пенсия за ранно пенсиониране. 

Също така, към лицата с увреждания има поставени 
и други изисквания, свързани с доходите на семей-
ството. Преценка за възможностите за включване в 
програмата се осъществява от дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Програ-
мата е публикувана на електронната страница на 
Министерството на труда и социалната политика.

Въпрос:   Майка ми е инвалид 100% с чужда 
помощ от 2013 г. Каква интеграционна добавка 
трябва да й се отпуска ?
Отговор на МТСП: От 1 януари 2019 г. влезе в 

сила Закона за хората с увреждания (ЗХУ), обнарод-
ван в Държавен вестник брой 105 от 18.12.2018 г., 
съгласно който всички лица с трайни увреждания над 
18 годишна възраст имат право на нов вид месечна 
финансова подкрепа. Размерът на финансовата под-
крепа зависи от степента на увреждане и се определя 
и актуализира спрямо линията на бедност в Бълга-
рия, определена с Постановление на Министерския 
съвет за съответната година. За 2019 г. линията на 
бедност в България е 348 лв. За хората със степен 
на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова 
подкрепа е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. 
За хората със степен на увреждане от 71 до 90% 
нейният размер е 15% от линията на бедност или 
52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% 
финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност 
или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане 
с определена чужда помощ, които получават пенсия 
за инвалидност поради общо заболяване или поради 
трудова злополука или професионална болест новата 
помощ е равна на 30% от линията на бедност или 
104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа 
ще получават хората с над 90% степен на увреждане 
с определена чужда помощ, които получават социал-
на пенсия за инвалидност. За тази група новият вид 
месечна помощ е 57% от линията на бедност, което 
прави 198,36 лв. В съответствие с новата правна 
рамка индивидуалните потребности на хората с 
увреждания се установяват въз основа на изготвена 
индивидуална оценка на потребностите, която взема 
предвид самооценката на лицата с трайни уврежда-
ния за необходимия им вид подкрепа. На основание 
чл. 68, ал. 1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право 
на финансова подкрепа в зависимост от потребно-
стите им, определени в индивидуалната оценка по 
чл. 20. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за 
прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗ-
ХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 
02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване 
на индивидуална оценка на потребностите на хората 
с увреждания от специализиран отдел в дирекции 
„Социално подпомагане“ към Агенцията за социално 
подпомагане. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 23 юни 2019г., брой 24

ОДОБРЕНА Е ПОДКРЕПАТА ПО DE MINIMIS 
ЗА МЛЕЧНИТЕ ФЕРМИ ПРЕЗ 2019 Г. 

Консултативният съвет по животновъдство е об-
съдил предложените от министерството условия 
за подпомагане през 2019 г. по схемата de minimis 
за  фермите, отглеждащи едри и дребни преживни 
животни от млечното направление. В обхвата на 
тази схема не попадат месодайните животни под 
селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, 
Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) 
получили помощ de minimis  през 2019 г., припомнят 
от министерството на земеделието.

Основно изискване за кандидатстването по тази 
схема е стопаните да са регистрирани като земеделски 
стопани по наредба 3 и да са подали валидно заяв-
ление за директни плащания по схеми за обвързана 
подкрепа за животни или по преходна национална 
помощ за говеда, необвързана с производството, или 
по преходната национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки за 2019 г.
Всички те трябва да имат заявени не повече от 15 

дка постоянно затревени площи на животинска еди-
ница или пък да нямат подобни пасища и ливади.
Те задължително трябва да имат животни, одобрени 

за субсидиране през 2018 г. по схемите за директни 
плащания, за обвързана подкрепа за животни или по 
преходната национална помощ за говеда необвързана 
с производството, а също и по преходната национална 
помощ за овце-майки и/или кози-майки.
Ако стопанството гледа от 5 до 250 крави или би-

воли, помощта ще бъде 60 лв. на животно. Според 
изчисленията тук попадат 5 963 стопанства.
При стадата от овце и кози помощта се дава за 

ферми с брой на животните от 10 до 300 помощта е 
15 лв. на бройка, като тук попадат 8 688 стопанства. 
Фермите с над 300 овце или кози ще получат по 7 лв. 
на животно. Според регистъра ВетИс става въпрос 
за 331 стопанства.

СЛАГАТ ТАВАНИ ЗА БРОЯ ЖИВОТНИ,
КОИТО ДА СЕ ГЛЕДАТ В СЕМЕЙНИТЕ ФЕРМИ    
До края на годината стопаните, които гледат жи-

вотни за лични нужди, трябва да намалят стадата си 
максимум до 9 крави и до 30 овце и кози с приплодите, 
ако искат да са законно действащи. От 5 на три се 
намалява и броят на свинете за угояване, различни от 
свине майки и некастрирани нерези, гласят промените 
в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните обекти, предложени на послед-
ния консултати-
вен съвет по жи-
вотновъдство.
Ако тези из-

менения бъдат 
п р и е т и  п р е з 
юли или август, 
фермерите имат 
4 месеца, за да 
изпълнят новите 
изисквания.
С  наредбата 

се въвеждат още 
изисквания, основно за оборите. Те трябва да са съ-
образени с мерките за защита и хуманно отношение 
към животните, да са постоянно снабдени с вода от 
собствен и/или обществен водоизточник, да имат 
ограда, силажни и фуражни помещения. И най-ва-
жното – фермерите да обособят място за съхранение 
и обеззаразяване на тор.
При свиневъдните обекти се въвежда понятието 

„фамилна ферма“, която е животновъден обект с въ-
ведени мерки за биосигурност за отглеждане до 15 
броя възрастни свине и приплодите им, но не повече 
от 200 броя свине общо.
Специални изисквания ще има и за пасищата. Те за-

дължително трябва да оградени, така че да осигуряват 
безопасност на обекта и да не позволяват свободното 
преминаване на хора и други животни. Трябва да раз-
полагат с площ от поне два декара за една животинска 
единица, да са с постоянен достъп до вода и храна и  
да имат навес с минимум две съседни стени, осигуря-
ващ защита от неблагоприятни атмосферни влияния 
и други вредни въздействия върху здравословното 
състояние на животните. Навес не се изисква само за 
пасищата, където животните се отглеждат за периода 
от 15 ноември до 15 март.
При пасищата ще се изисква още да разполагат с 

обособено място или съоръжение, което дава възмож-
ност за бързо залавяне и фиксиране на животните при 
извършване на ветеринарномедицински или зоотехни-
чески манипулации, а също на входа на пасището да има 
табела, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮНИ 2019г.



КАК ДЕЙСТВА ЛИМОНЪТ НА КРЪВНОТО?  
Лимоните са едни от най-полезните цитрусови плодове, 

които са безценен източник на витамин С. По отношение 
на кръвното налягане, лимоните също имат много полезно 
действие. В тези цитруси се съдържа голямо количество 
калий, който регулира течностите в организма, и магнезий, 
който отпуска артериите. Флавоноидите в лимоните пък 
укрепват кръвоносните съдове. 
Всички тези ползи означават, че лимонът понижава 

високото кръвно налягане. Нещо повече – лимоновият 
сок наподобява действието на някои медикаменти срещу 
високо кръвно налягане. Лимонът спомага за изхвърлянето 
на излишните течности от тялото, което намалява кръвното 
и помага срещу отоци. 
Един от добрите начини 

за прием на лимон, е като 
изцедите сока му в чаша 
хладка вода и го приемате 
сутрин на гладно, както и 
преди всяко друго хранене. 
Редовната консумация на 
лимони намалява риска от сърдечна недостатъчност и 
оплакванията, причинени от високото кръвно. 
Отличните антиоксиндантни качества на лимона неу-

трализират действието на свободните радикали, които са 
основният виновник за проблемите с кръвоносните съдове. 
Приемайте редовно лимон, както за превенция на високо 
кръвно, така и при вече съществуващ проблем. 
Освен в топла вода, може да го консумирате и директно, 

с мед, или изстискан в чайове. По желание можете да си 
направите и една отлична лечебна смес: пасирайте с корите 
4 лимона, смесете ги с 300 г мед и 400 г чесън и затворете 
в съд за 25 дни. След това приемайте от сместа по 1 с.л., 
смесена с кисело мляко и малко канела.

ЗАЩО КОТКИТЕ БЯГАТ ОТ ДОМА СИ?
Котките са известни като териториални животни. За 

разлика от кучетата, които са готови да следват своя 
стопанин навсякъде, котките разглеждат дома като своя 
крепост и рядко напускат за дълго време неговите пре-
дели. Въпреки това има случаи, в които мъркащите лю-
бимци буквално се изпаряват от жилището на стопани-
те си. Какви са причините котките да бягат от вкъщи? 
Промени в дома
Има няколко причини за това спонтанно поведение 

на пухкавите животни. Промяна в местообитанието на 
животното е сред водещите фактори. Това включва раз-
местване в жилището, ремонт, промяна на котешките 
принадлежности. Дори появата на нов член в семей-
ството може да обърка домашния любимец. Котките са 
изключително чувствителни към промени и изживяват 
тежко всяка новост. Ако питомецът не разпознава своя 
дом, той може да забегне. 
Разгонване
Желанието за размножаване също може да доведе до 

бягството на вашия питомец. Ако котката ви не е пре-
минала през процедура за кастриране, при разгонване 
може да се отправи на любовно турне и да я няма с дни. 
Придирчивост към котешката храна
Причина котката да избяга от дома е нейният свое-

образен бунт към храната, която ѝ предлагате. Ако в 
къщата на съседите писаната е посрещана с по-богато 
и разнообразно меню, не се изненадвайте, че предпочи-
та да гостува на друго семейство. За да избегнете този 
проблем, предлагайте на животното домашни котешки 
лакомства, а не само купена котешка храна. 
Грубо отношение на стопаните
Друг фактор, допринасящ за решението на котката 

да избяга, може да е неправилното поведение на някой 
от семейството. Ако животното е малтретирано или го-
нено, не се учудвайте, че избягва компанията на близ-
ките ви. При подобни ситуации трябва да се отнасяте 
по-нежно и дружелюбно към зверчето, за да спечелите 
отново доверието му. 
Любопитство
Въпреки че много котките предпочитат да прекарват 

ежедневието си в хоризонтално положение, има и таки-
ва, които се изживяват като изследователи. Те изучават 
света с огромен интерес и лесно предприемат пъте-
шествия в съседни пространства. Ако не станат жертва 
на недобросъвестен човек, обикновено избягалите кот-
ки се завръщат у дома след няколко дни или седмици.

БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
Срещу силно разпространета оранжерийна бе-

локрилка разрешени препарати са: актара 25ВГ - 30 
мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 3 дни), вазтак 
нов 100ЕК - 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 
7 дни), децис 2,5ЕК - 50 мл в 100 л вода/дка (каранти-
нен срок 3 дни на полето и 7 дни в оранжерии), децис 
100ЕК - 10,5-17,5 мл/дка (карантинен срок 3 дни), кло-
узър 120СК - 20 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. 
Максимално 2 приложения с интервал 7 дни при поява 
на първите белокрилки. При силно нападение се пре-
поръчва еднократно третиране с 40 мл/дка с работен 
разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 1 ден). Конфи-
дор енерджи ОД - 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/
дка (карантинен срок 3 дни), моспилан 20СП - 20 г в 
100 л вода/дка (за минимална употреба). Карантинен 
срок 3 дни. Моспилан 20СГ - 35-40 г/дка при домати, 
патладжани и пипер на открито и в оранжерии (каран-
тинен срок за домати, патладжан и пипер на открито 
7дни, в оранжерии 3 дни). Натюр брейкър (пиретри-
нов препарат) – 75 мл/дка с работен разтвор 80-100 л/
дка за домати, патладжан и пипер на полето и в оран-
жерии (карантинен срок 1 ден). Санмайт 20ВП - 75 мл 
за 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни).
Против доматен листоминиращ молец разрешени 

препарати са: авант 150ЕК - 25 мл/дка (карантинен 
срок 3 дни), афърм 095СГ - 150 г/дка (карантинен срок 
3 дни), алверде 240СК - 100 мл в 100 л вода/дка (ка-
рантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК - 50 мл в 100 л вода/
дка. За минимална употреба (карантинен срок  в оран-
жерии 7 дни, на полето 3 дни).  Конфидор енерджи  
- 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен 
срок 3 дни), синейс 480 СК - 20-25 мл/дка (20-25 мл 
от препарата в 100 л вода с работен разтвор 50-100 л/
дка). Карантинен срок 3 дни. Уорант 20СЛ - 50мл/дка 
с работен разтвор 100 л/дка. Максимално 2 приложе-
ния през 14 дни (карантинен срок 3 дни). Моспилан 
20СП - 20 мл/дка в 100 л вода (карантинен срок 3 дни). 
За минимална употреба!

Разрешени препарати срещу листоминиращи мухи 
са: вазтак нов 100ЕК - 30 мл/дка с работен разтвор 100 
л/дка (карантинен срок 7 дни), вертимек 018ЕК - 100 
мл/дка за домати на открито и в оранжерии (каранти-
нен срок 3 дни), синейс 480 СК - 50 мл от препарата в 
100 л вода с работен разтвор 50-60 л/дка при домати и 
пипер отглеждани на открито и 75 мл от препарата в 
100 л вода/дка за домати и пипер в оранжерии. Каран-
тинен срок 3 дни.
Най-големи повреди по зеленчуковите култури при-

чиняват памуковата, зелевата, гамозначната, зимната, 
малката полска и други нощенки. При необходимост 
от пръскане използвайте следните препарати: авант 
150ЕК - 25 мл/дка за памукова и 17 мл/дка за зелева 
нощенка. Карантинен срок 3 дни. Амплиго 150ЕК - 40 
мл/дка за памукова нощенка при домати (карантинен 
срок 3 дни), дека ЕК - 30 мл/дка за зелева нощенка 
(карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК - 50-70 мл за 
зелева нощенка по зеле (карантинен срок 7 дни), си-
нейс 480СК – 25-30  мл от препарат в 100 л вода с ра-
ботен разтвор 50-100 л/дка  за нощенки по домати на 
открито и в оранжерии (карантинен срок 3 дни). Ранер 
240СК - 40 мл/дка за зелева нощенка и зелев молец по 
зелето (карантинен срок 14 дни).
Одобрен препарат срещу калифорнийски трипс е: 

синейс 480СК - 20-25 мл от препарта в 100 л вода с 
работен разтвор 50-100 л/дка за домати, патладжани и 
пипер в ранжерии. Карантинен срок 3 дни.

17 - 23 юни 2019г., брой 24

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.

С КАКВО, КОГА И КАК
ДА ПОДХРАНВАМЕ МАГДАНОЗ 
Едно от първите поникнали растения в гради-
ната е магданозът. Свежите и ароматни листа 
не се боят от студовете и дружно се показват на 
повърхността още през април. За да се развиват 
здрави, пищни и свежо зелени, растенията се 
нуждаят от постоянно подхранване, особено на бедни почви.
Какви торове обича магданозът – органични или минерални
Магданозът съдържа витамини от група В, А, С, К. За отглеждане 
на растения с максимално количество хранителни вещества е нуж-
на плодородна почва, обогатена с органични и минерални торове.
При есенната обработка на почвата, преди засяване на семената, 
се внася хумус или прегорял оборски тор в количества 3-4 кг на 1 
кв.м и NPK – 20-30 г на същата площ. Магданозът не обича свеж 
оборски тор - особено кореновидният сорт. Последният обикно-
вено се засява след култури, които са подхранвани с оборски 
тор – краставици, тиквички, домати.
От минералните торове растенията добре реагират на фосфор 
и калий (30 г суперфосфат и 20 г калиева сол на 1 кв.м), но с 
азотните торове не трябва да се прекалява, защото в корените 
се натрупват нитрати.
Карбамид или друг азотен тор (не повече от 20 г на 1 кв.м) 
може да се добави, но само при установен недостиг, който се 
изразява в забавено развитие, пожълтяване или изсветляване 
на долните листа – всъщност азотът е този, който придава на 
листата яркозелен цвят.
Съществиват два основни вида магданоз, които се нуждаят от 
различно подхранване:
– листният е с пищна розетка от тъмно зелени и нежни листа, 
едрината и формата, на които зависи от сортовите особености. 
Има силно разклонен и извит корен; дава изобилна зелена маса 
през юни и юли. Подхранва се с амониева селитра (5-6 г на кв.м) 
след всяко подрязване на листата;
– кореновидният е с удебелен корен, приличащ на тънък морков, 
който има малко разклонения. Зелените листа растат буйно от 
юни до август, но са значително по-малко от листната форма и са 
по-груби. В този период се подхранват с фосфор (7 г суперфосфат 
на 1 кв.м) и калий (5 г калиева сол на 1 кв.м).
В зависимост от времето на поникване и региона тези срокове 
могат да бъдат различни.
Ако почвата е била добре наторена преди засяване на маг-
даноза, подхранването се прави след образуване на няколко 
същински листа.
Пролетното торене се прави след поникване на семената и 
образуване на 2-3 същински листа. Тогава растенията се раз-
реждат, което ускорява растежа и се подхранват със зелен тор 
(приготвя се от окосена трева, свежа коприва и прегорял оборски 
тор, които се заливат с вода и ферментират 2-3 седмици, след 
което се разрежда 1:5).
Лятно подхранване
Лятното подхранване зависи от вида на магданоза (листен или 
кореновиден) и се провежда няколко пъти за сезона в посочените 
по-горе количества хранителни вещества.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Бащата казва на сина си след абитурентската вечер:
- Вече си голям, разрешавам ти да запалиш цигара!
- Благодаря, тате, но преди две години ги отказах...

Иванчо се прибира вкъщи и казва:
- Мамо, имам една добра и една лоша новина...
- Е, нека първо добрата.
- Имам пет по математика.
- Много добре! А лошата новина?
- Излъгах те.

Във форум:
„С какво може да се махне монтажна пяна от пръстите?
...Пу, а сега и от клавиатурата..“

ащата казва на сина си след абитурентската в

МЪФИНИ С ОВЕСЕНИ ЯДКИ И КАСИС    
Продукти: брашно - 220 г, сол - 1 щипка, овесени 

ядки - 50 г фино смлени, сода бикарбонат - 0, 5 ч.л., 
бакпулвер - 1 ч.л., ванилова захар - 1 бр., яйца - 2 
бр., кисело мляко - 240 г, олио - 100 мл, захар - 150 г, 
червено френско грозде - 100 г, лешници - 30 г 

 Приготвяне:  В купа смесете 
сухите съставки, пресятото брашно, 
овесените ядки, содата, бакпулвера и 
солта, разбъркайте добре. 
В друга купа разбийте яйцата със 

захарта и ваниловата захар, добавете 
киселото мляко и олиото, разбъркай-
те добре. 
Смесете двете смеси, като сухите съставки прибавите 

към течните и разбърквате добре, прибавете и касиса. 
Смелете лешниците и прибавете 2 с.л. овесени ядки 

и 2 с.л. захар, разбъркайте. 
В тава за печене на мъфини наредете книжните форми 

и ги напълнете със смес, поръсете със овесената смес 
и поставете тавата в предварително нагрята на 200 
градуса фурна. 
Печете мъфините с овесени ядки до готовност за 

20 минути.


