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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Преди няколко седмици пазаруване-
то беше често срещано нещо. Именно 
тези изрази - „най-необходимото“ и 
„възможно най-малко“, се препоръчва-
ше, когато се говори за мерките, които 
трябва да се предприемат в разгара на 
коронавирусната епидемия.
Също така се препоръчва да се из-

ползват услуги за доставка по домове-
те, ако е възможно.
Но как да го направите без заплаха за 

здравето? 
И какъв е най-сигурният начин да 

отидете до магазина? 
Какви са рисковете в магазините?
Инфекцията се разпространява, кога-

то човекът носител на вируса кашля или 
киха, а капки буквално изпълнени с ви-
руса се разлитат във въздуха. Някой може да вдиш-
ва тези капки, докато са все още във въздуха, или 
да докосне повърхността, върху която са паднали.
Следователно, отивайки в магазина и контак-

тувайки с други хора, всеки път поемаме риско-
ве. Ето защо прословутото безопасно разстояние 
от два метра между хората е толкова важно да се 
спазва.
Учените коментират, че супермаркетите са иде-

алното място за предаване на вируса, защото мно-
го хора пипат и прехвърлят стоки, докосват кон-
вейерната лента при касата, натискат бутони на 
паркинги и банкови терминали, вземат ги и след 
това хвърлят касови бележки и т.н. Да не говорим 
за факта, че хората са в непосредствена близост 
един до друг.

 Има обаче няколко начина за намаляване на рис-
ковете:
Измийте ръцете със сапун за 20 секунди или ги 

избършете с дезинфектанти на основата на алко-
хол преди и след като отидете в магазина.
Не забравяйте, че повърхностите могат да бъдат 

замърсени - не докосвайте лицето си, след като до-
коснете количката за хранителни стоки, кошница-
та, опаковките за храни и витрините.
Използвайте безконтактни методи за плащане, 

когато е възможно.
Каква е опасността при пазаруване?
Няма доказателства, че вирусът се предава чрез 

храна. И, най-вероятно, той все пак ще умре, кога-
то се готви при висока температура.
Най-голямата заплаха според учените е опаков-

ката, която докосват стотици ръце, които препо-
ръчват пластмасовите и стъклените контейнери да 
бъдат оставени настрана за 72 часа преди употреба 

или веднага да се избършат с разтвор на белина 
или друг дезинфектант.
Препоръчват също, всичко, което се продава на 

тегло и преминава през ръцете на продавачите, да 
се измие обилно под течаща вода и да се остави да 
изсъхне.
Колко са безопасни доставките до дома?
Доставката за дома е за предпочитане пред ходе-

нето до магазина, тъй като поне избягвате контакт 
с други клиенти. Но рискът от заразяване чрез опа-
ковки или от куриера остава.
Експерти по безопасност на храните препоръч-

ват  предаването на доставката да се извършва на 
безопасно разстояние.
Експертите съветват също, да не се осъществява 

пряк контакт с онези, на които помагате, а те от 
своя страна трябва да обработят получените от вас 
покупки с дезинфектант на спиртна основа, който  
ще неутрализира вируса за една минута.
Някои експерти също препоръчват да използвате 

пластмасови торбички за пазаруване само веднъж 
по време на пандемия.
Какво да правя с доставката от ресторанти?
Ресторанти с репутация и други лицензирани 

заведения няма да си позволят да нарушават стан-
дартите за качество и хигиена, така че рисковете 
за клиентите, които поръчват храна от тях, са ми-
нимални.
Що се отнася до контейнерите, в които е опако-

вана храната, съдържанието им трябва незабавно 
да се постави в чиния, контейнерът трябва да се 
изхвърли и ръцете да се измият старателно.
При тези обстоятелства е по-добре да поръчате то-

пла храна, приготвена от пресни продукти, а не сту-
дени ястия или ястия, съдържащи сурови съставки.

Кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде заповед, 
с която забрани свободното пашуване по ливадите, засети-
те и подготвени за сеитба земеделски земи на територията 
на община Сатовча, с цел предотвратяване на щети на 
селскостопанското имущество и опазване на общинските 
зелени площи и декоративна растителност. Със заповедта 
се забранява пускането на всякакъв вид добитък в селско-
стопанските земи, както и свободното им пашуване в тях 
на територията на общината. Забраната влиза в сила от 10 
април и е валидна до приключване на селскостопанската 
година. Забранено е пашуването и движението на добитъка 
по площадките, парковете и градините на територията на 
общината, като кметовете на кметства имат задължението по 
подходящ начин да уведомят населението и да организират 
опазването на селскостопанското имущество на територията 
на кметството. При констатирани нарушения, кметовете 
на населени места се задължават да издирят нарушителите 
и наложат необходимата санкция за неспазване на разпо-
редбата, както и да предприемат необходими мерки по 
възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда ще 
подпомагат кметовете на населени места при изпълнението 
на служебните им задължения във връзка с прилагането на 
заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен на 
Илхан Карагьозов - директор на дирекция АПООСГРАОА.

От 25-ти март до 15-ти април ще върви приемът 
на проекти на фермери, които ще кандидатстват за 
подпомагане по схемата „Инвестиции за покупка 
на съоръжения за добив и съхранение на сурово 
мляко и съоръжения за изхранване на новородени 
животни с мляко“. Документи ще се приемат в об-
ластните дирекции на фонд „Земеделие“ по място 
на осъществяване на дейността по проекта.
Утвърденият от  УС на ДФ „Земеделие  бюджет на 

помощта за 2020 г. е в размер на 2 милиона лева и 
ще се разпределя до изчерпването му по реда на кан-
дидатстване. В бюджета на помощта се включват и 
поетите ангажименти по сключени договори за 2019 
г., които предстои да бъдат изплатени през 2020 г.
По схемата възстановяват до 50% от извърше-

ните разходи за инвестиции, като максимални-
ят размер на помощта не може да превишава 25 
хил. лева. С това субсидиране се покриват част от 
разходите за покупка на стационарни и мобилни 
доилни съоръжения, за пладилно оборудване за 
съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено 
изхранване на новородени животни с мляко.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 
29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) 
години назад, считано от датата на кандидатства-
не, както и организации и групи производители, 
признати със заповед на министъра на земеделие-

то, храните и горите. Сиреч, фермата ви трябва да 
има регистрация преди 25 март 2017 г.
Целта на държавната помощ е да стимулира зе-

меделските стопани да направят инвестиции за 
подобряване на общата производителност и устой-
чивост на стопанствата си и по-специално - да на-
малят производствените разходи.
Средствата ще се изплащат по банкова сметка на 

кандидата след доказване на целевото изпълнение на 
инвестицията. Схемата е разработена по предложе-
ние на браншовите организации в сектор „Млечно 
животновъдство“ и ще се прилага за втора поредна 
година. Указанията и документите към тях са публи-
кувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ
ЗАБРАНА ЗА ПАШУВАНЕ

Националният осигурителен институт (НОИ) открива 
временна гореща телефонна линия за въпроси, свързани с 
отпускането и изплащането на обезщетения за безработица.
На номер 02 926 19 96 осигурените лица ще могат да 

отправят запитвания относно действащото в у нас зако-
нодателство, актуалните промени в нормативната уредба 
и техните осигурителни права при безработица. На тяхно 
разположение ще са експерти от НОИ, които ще им предос-
тавят консултация за реда за подаване на документи, сроко-
вете за получаване на обезщетение и конкретните условия.
Всяко едно от териториалните поделения на НОИ също 

осигурява телефони, на които гражданите могат да бъдат 
консултирани по въпроси за безработицата. Списъкът с 
номерата е достъпен на официалната интернет страница 
на НОИ в рубрика За потребителя/ Полезна информация. 
Линиите ще бъдат отворени за обаждания всеки работен 
ден от 9:00 до 17:30 ч.
На разположение на гражданите е и единният телефо-

нен номер за цялата страна 0700 14 802.

НОИ ОТКРИВА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОСИГУРИТЕЛНИТЕ 

ПРАВА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА ВЕЛИКДЕН
Уважаеми жители на община Сатовча,
Великден е времето, кога-

то всички вярващи изричат 
своята съкровена молитва 
за здраве, благополучие и 
спасение. Великден е онзи 
голям Християнски праз-
ник, който носи послани-
ето за силата на вярата и 
изпълва сърцата с душевен 
мир и човеколюбие.
Нека в тези трудни за всички ни времена заедно се по-

молим  за здраве, сигурност и спокойствие. Heĸa дните 
Ви да ca благословени и изпълнение с добрина в сърцето, 
вяра в душата, хармония и разбирателство в семейството.
Пожелаваме Ви светли и спокойни Великденски празници!
 Честито Възкресение Христово!

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на Община Сатовча
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16 април 2020 година, Четвъртък,
Ден на конституцията и празник на юристите 
Професионален празник на българските юристи и 

съдебните служители. До 1991 г. денят се отбелязва 
на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста 
съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския 
съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва по иници-
атива на Съюза на юристите в България и с Решение 
56/12 март 1991 г. и с Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет. 
На 16 април през 1879 г. е приета Търновската конституция от Учредителното 
народно събрание (1878), свикано в Търново (дн. Велико Търново) на 10 фев-
руари 1879 г. и закрито в деня на приемането й.

17 април 2020 г., Петък,
 Международен ден за борба с хемофи-

лията 
17 април е Световният ден за борба с 

хемофилията. У нас се отбелязва от 1989 г. 
по инициатива на Световната федерация по 
хемофилия и Световната здравна органи-
зация. От 1995 е създадено Дружество по 
Хемофилия в България учредено от група 
болни с хемофилия, родители на деца с хе-
мофилия, както и медицински специалисти 
ангажирани в сферата на коагулопатиите. 
Хемофилията е наследствено заболяване, 

което се предава от майката на синовете и се състои в неспособност на кръв-
та да се съсирва. В света има между 200 000 и 300 000 мъже с хемофилия. 
Приблизително 1 на всеки 5000 мъже се ражда с хемофилия, сочи световната 
статистика. При хора страдащи от заболяването всяка травма предизвиква 
трудно спиращи кръвоизливи. Освен, кожните кръвоизливи се наблюдава и 
кървене от носа, венците, езика, при поникване и изваждане на зъби. Появяват 
се кръвоизливи (хематоми) в мускулите. Кръвоизливите в ставите (най-често 
коленните) причиняват болка, подуване, артроза с деформация и анакилоза с 
пълно обездвижване на ставите.

20 Април 2020г, Понеделник,
 Годишнина от Априлското въстание
Априлското въстание избухва на 20 

април 1876 г. по стар стил (2 май по нов 
стил). Избухва преждевременно в Коп-
ривщица, но същият ден въстават Пана-
гюрище (20 април), Клисура (20 април), 
Стрелча (20 април), а по-късно Браци-
гово (21 април), Перущица (23 април), 
Търновски революционен окръг (25 - 26 
април), Батак (29 април) и много други селища. До края на май въстанието 
е потушено. Поради предателството на един от присъстващите депутати на 
събранието на Оборище, местните турски власти научават за взетите решения 
и предприемат незабавни контра действия. На 19 април конна полицейска 
група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Копривщица, 
за да арестува ръководителите на местния революционен комитет. За да 
предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари напада 
конака, където се е установила турската полицейска част. При завързалата 
се престрелка част от турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб 
ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след извършеното нападение 
Т. Каблешков изпраща до Панагюрище, където се намират ръководителите 
на IV революционен окръг, и до други места бързо писмо, с което приканва 
всички българи към повсеместен бунт. Подписано символично с кръвта на 
едно от убитите заптиета, то става известно като „Кървавото писмо“. Веднага 
след получаването на писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието. 
Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става 
главен орган на революционната власт в IV революционен окръг. На него 
се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването 
на новата гражданска власт в града. Той изпраща чета начело със стотника 
Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да подпомогне въстаниците в Стрелча и 
осигури връзката между Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявява- 
нето на въстанието П. Волов и Икономов се отправят към североизточните 
райони на окръга, а Бенковски, който междувременно организира своя конна 
дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва към средногорските села Мечка, 
Поибрене, Мухово и др. и вдига населението на въстание.

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

Фейза била винаги нервна и имала труден ха-
рактер. Отговаряла грубо, когато я питали нещо, и 
причинявала проблеми и караници. Съучениците 
й не харесвали компанията й и странели от нея. 
През по-голямата част от времето тя била сама. 
Докато другите деца се шегували и закачали 
едно с друго, тя си мислела, че се смеят на нея. 
Когато приближала към тях, разбирала, че това 
изобщо не е така, и се отдалечавала объркана и 
разтревожена. Ходела на училище със свито сър-
це, защото се чувствала изолирана и отхвърлена 
от съучениците си. Един ден събрала смелост да 
разкаже на майка си как никой не я обича и не иска 
да й бъде приятел.
Майка й замълчала за миг и после казала:
– Миличка, никой няма да иска да се сближи 

с теб, ако ти не се сближиш с него. Няма как 
да спечелиш симпатиите им, ако първо не им 
покажеш своите. Отношенията между хората 
са постоянен двустранен процес на даване и 
получаване. Затова трябва да си щедра с твоите 
съученици. Няма да получиш любов, без ти първо 

да дадеш. Запомни, че толерантността и любовта 
са десет пъти по-добри от злобата и кавгите. Тези 
две качества ще ти помогнат да живееш в мир със 
себе си и с околните.
Променете себе си, за да промените и отно-

шението към вас. Бъдете отворени и отдавайте 
най-прекрасното на света и хората около вас.  
Имате силата да промените нещата. Изберете 
любовта и мира. Дръжте съзнанието си отворено 
за всички позитивни послания, които всеки един 
ден ви поднася.

ПРИТЧА: МАЙЧИН СЪВЕТ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 09.04.2020 г.
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ДО 15 МАЙ КАНДИДАТСТВАЙТЕ
С БЕЗПЛАТНИ ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,3 

ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА
От 6 март до 15 май ще върви приемът на проекти 

за по подмярка 6,3 за стартова помощ за развитие 
на малки стопанства от ПРСР. Службата изработва 
безплатно проектите за кандидатстване, затова пуб-
ликуваме пълните инструкции, разпространени от 
администрацията.
За да получите безплатната консултация и готов 

проект, следва да подадете заявление за получаване на 
консултантски пакети по подмярка 2.1.2, което можете 
да свалите от страницата на НССЗ. Попълненият и 
подписан формуляр от стопанина може да се изпрати 
чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на 
офиса на НССЗ. 
Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази 

година има за цел да подкрепи проекти от сектор 
„Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици), чието 
изпълнение ще допринесе за повишаване на биоси-
гурността, икономическото развитие и укрепване на 
малките земеделски стопанства от сектора.
Финансовото подпомагане за едно малко стопанство 

е в размер на 15 хил. евро, което се изплаща на два 
транша. Целевия прием за проектни предложения 
на кандидати – малки стопанства по подмярка 6.3 е 
отворен до 15 май 2020 г.
Приоритет се дава на 

проекти на земеделски 
стопани:

- чиито животни са 
били унищожени вслед-
ствие на заболяване от 
Африканска чума по сви-
нете, Чума по дребните 
преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

- на земеделски стопанства в райони с установено 
огнище на заболявания;

- на животновъди в планински район;
- на земеделски стопани с образование в областта на 

ветеринарната медицина и животновъдството.
Въпреки обявеното извънредно положение и здрав-

ната обстановка в страната свързана с COVID 19 от 
НССЗ посочват, че експертите изпълняват услуги за 
земеделските стопани. Службата приема заявления за 
консултантски услуги и по електронен път. В ситуа-
цията на извънредно положение, както земеделските 
стопани, така и експертите на НССЗ срещат затрудне-
ние при набавяне на необходимите за кандидатстване 
документи, което забавя подготовката на проектните 
предложения.
Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне 

на проектното предложение да съдействат и при елек-
тронното подаване на проектните предложения през 
Информационната система за управление и наблюде-
ние на средствата от Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ИСУН 2020). https://eumis2020.
government.bg/.
От службата съветват да се свържете с експертите 

от Териториалните областни офиси /ТОО/ на НССЗ, за 
получаване на необходимата информация, консултации 
и помощ при кандидатстването по подмярка 6.3 от 
ПРСР 2014-2020г. НССЗ има офиси във всеки областен 
град на страната.
Информация за адресите и телефоните за връзка с 

екипите от териториалните областни офиси на НССЗ 
може да намерите на сайта ни (www.naas.government.
bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни 
офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/
Контакти/49.
Накратко условията за кандидатстване по подмярка 

6.3“Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ 
от ПРСР 2014-2020г. – целеви прием 2020  г.
Настоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки стопанства“ е целеви и по него 
съгласно Условията за кандидатстване по процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-6.008 са допустими да 
кандидатстват земеделски стопани, който имат иконо-
мически размер на стопанството, измерен в стандартен 
производствен обем (СПО) в границите между 2 000 
евро и 7 999 евро, като над 50 % от СПО  трябва да е 
формирано от животни включени в Приложение 1, а 
именно: овце, кози, свине и птици. СПО се изчислява 
с помощта на таблица, която е  включена в комплекта 
документи за кандидатстване като приложение  № 2 
-  Таблица за изчисляване на СПО.
В бизнес плана трябва да бъде заложено увеличение 

на икономическия размер с минимум 2000 евро СПО 
с приоритетни животни (изброените в Приложение № 
1), като е допустимо увеличението на СПО над това 
да бъде със земеделски култури и/или животни, извън 
приоритетните в настоящия прием.
От НССЗ поясняват, че съгласно Условията за канди-

датстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-
6.008(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/
Info/a87757f0-bee5-405e-a865-cf2451a2b966 ), за подпо-
магане по подмярка 6.3 могат да кандидатстват физи-
чески лица, навършили 18 години, еднолични търговци 
(ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност 
(ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД), 
регистрирани по Търговския закон и кооперации, ре-
гистрирани по Закона за кооперациите.
Освен изискването за икономическия размер към 

датата на подаване на заявлението за подпомагане 
кандидатите трябва да:

- са регистрирани като земеделски стопани по На-
редба № 3 от 1999 г.;

- са собственици, наематели и/или арендатори на 
цялата налична в земеделското стопанство земя и 
собственици и/или ползватели на животновъдните 
обекти и сгради, като договорите за наем и/или аренда, 
включени при определяне на изискуемия минимален 
икономически размер на стопанството от 2 000 евро 
СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване 

Въпрос: Бих желала да Ви попитам при въведеното 
извънредно положение и преустановяването на дейност-
та на училища и градини предвидено ли е обезщетение 
или други придобивки за гледане на дете по време на 
извънредното положение? Самотна майка съм на дете 
на 5 г. и не мога да ходя на работа, защото градината не 
работи и аз трябва да се грижа за детето си.
Отговор на МТСП:  В Държавен вестник, бр. 28 от 24 

март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията 
по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). С 
§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на този 
закон се правят промени в Кодекса на труда, като в ал. 2 на 
новосъздадения чл. 173а е регламентирано задължение за 
работодателите да разрешават ползването на платен годи-
шен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно 
положение по искане на определени категории работници 
и служители. В обхвата на тези лица влизат и майки или 
осиновителки на деца до 12-годишна възраст или на деца 
с увреждане независимо от възрастта им. Изрично е регла-
ментирано, че времето, през което се ползва платен или 
неплатен отпуск, се признава за трудов стаж. Преценката 
относно вида на отпуска – платен годишен отпуск или не-
платен отпуск, принадлежи на работника или служителя. 
Ползването на отпуска става чрез отправено искане от 
работника или служителя до работодателя. Работодателят 
няма право да откаже ползването на отпуска през периода на 
извънредното положение на лице, което има право съобраз-
но чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда. В тази връзка считаме, 
че работникът или служителят може да поиска да ползва 
както платения си годишен отпуск за текущата календарна 
година, така и отпуска за предходни календарни години, 
който не е погасен по давност. В разпоредбата на чл. 120б 
от КТ изрично е предвидено, че при обявено извънредно по-
ложение работодателят може по своя инициатива да възлага 
на работника и служителя без негово съгласие да извършва 
временно надомна работа и/или работа от разстояние (чрез 
използването на информационни технологии). В този слу-
чай се изменя само мястото на работа (от помещенията на 
работодателя в дома на работника или служителя), без да се 
променят другите условия по трудовия договор. Промяната 
се извършва със заповед на работодателя, в която се опреде-
лят условията по чл. 107в, ал. 2 от КТ (местонахождението 
на работното място, трудовото възнаграждение, редът за 
възлагане и отчитане на работата и др.) и/или условията 
по чл. 107и, ал. 2 от КТ (свързани с работно, техническо и 
друг вид оборудване на работното място). Ако работодате-
лят не се е възползвал от възможността, предвидена в чл. 
120б от КТ (във връзка с обявеното извънредно положение), 
работникът или служителят има право да му предложи да 
премине от работа, извършвана в помещенията на работо-
дателя, към работа от разстояние (чл. 107з, ал. 5 от КТ) при 
условията, определени в чл. 107з и сл. от КТ. Следва да се 
има предвид, че условията и редът за работа от разстояние 
се уговарят с индивидуалния трудов договор, в т.ч. всички 
условия, права и задължения на страните по него, ред за 
възлагане и отчитане на работата, както и смесени режими 
на работа и др. специфични условия, регламентирани в КТ. 
В случай, че предложението бъде прието, е необходимо 
да се сключи допълнително споразумение към трудовия 
договор. Обръщаме Ви внимание, че в разпоредбата на чл. 
312, ал. 1 от КТ е регламентирано правото на работничка 
или служителка, която има дете до 6- годишна възраст, да 
работи надомно при същия или при друг работодател (ако 
естеството на дейността на предприятието позволява това). 
Когато съществува такава възможност в предприятието, 
работодателят следва да освободи работничката или слу-
жителката от изпълнението на работата й в предприятието, 
за да продължи да изпълнява надомно работата, за която 
е назначена или да й предостави друга работа - различна 
по характер, но съобразена с квалификацията й, която да 
изпълнява от дома си.

на заявлението за подпомагане и да са с минимален 
срок на действие пет години, от датата на подаване на 
заявлението за подпомагане.

- са микропредприятия или малки предприятия;
не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3, 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“, подмярка 4.1.2 „Ин-
вестиции в земеделски стопанства по Тематична под-
програма за развитие на малки стопанства“, подмярка 
6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 
ПРСР 2014-2020 г., „Създаване на стопанства на млади 
фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.
Общият размер на финансовата помощ за един 

кандидат е не повече от левовата равностойност на 
15 000 евро. Тя се предоставя за максимален срок от 
пет години при коректно изпълнение на бизнес плана. 
Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

- първо плащане в размер на левовата равностой-
ност на 10 000 евро – след сключване на договора за 
предоставяне на финансовата помощ;

- второ плащане в размер на левовата равностойност 
на 5 000 евро – когато след извършена проверка от Раз-
плащателна агенция се установи точното изпълнение 
на бизнес плана.
Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя 

в договора за предоставяне на финансовата помощ в 
съответствие със заложената в бизнес плана крайна 
дата на периода за проверка.
Бизнес планът задължително трябва да включва 

поне една инвестиция, свързана с повишаване на 
биосигурността:

- Инвестиции в закупуване или изграждане на ин-
сталации и оборудване за дезинфекция;

- Инвестиции в изграждане на огради и преградни 
съоръжения в рамките на стопанството;

- Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано 
с превенция, включително за безопасно съхранение 
на фураж;

- Инвестиции свързани със съхранение на странични 
животински продукти;

- Инвестиции в санитарна инфраструктура в т. ч. 
за осигуряване на качество на водата, обновяване на 
помещенията, в които се отглеждат животните, обо-
собяване на място или контейнер за временно съхра-
нение на трупове от умрели животни, съоръжение за 
съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности 
и технологични води.
Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана 

крайна дата на периода за проверка на неговото изпъл-
нение стопанството трябва да достигне съответствие 
със стандартите на Европейския съюз - ветеринарни и 
фитосанитарни изисквания, хуманно отношение към 
животните, опазване на околната среда, хигиената, 
сигурността и безопасните условия на труд.
Приоритет се дава на проекти на земеделски сто-

пани, които:
- се изпълняват в сектор „Животновъдство“ 

(овце,кози, свине и птици);
-  на земеделски стопани, чиито животни са били 

унищожени в следствие на заболяване от Африканска 
чума по свинете, Чума по дребните преживни животни 
и Инфлуенца (грип) по птиците;

- на земеделски стопанства, в райони с установено 
огнище на някое от горе изброените заболявания;

- на земеделски стопанства в планински район;
- на земеделски стопани с образование в областта на 

ветеринарната медицина и животновъдство.
Допустими за подпомагане са проекти, които при 

оценяването са получили най-малко 15 точки, съгласно 
критериите за подбор.

ИЗПЛАЩАТ АВАНСОВО ЧАСТ ОТ ПОМОЩИТЕ 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО   
Авансово ще може да се 

изплаща част от държав-
ната помощ по схемата 
„Помощ за инвестиции 
в материални активи в 
земеделски стопанства, 
свързани с първично про-
изводство на растение-
въдна земеделска про-
дукция”. Решението е на база предприети от МЗХГ 
и ДФ „Земеделие” комплексни действия и набор от 
мерки за смекчаване на икономическите последици 
от кризата във връзка с обявеното извънредно поло-
жение в Р България и по предложение на браншовите 
организации в сектор „Растениевъдство”. 18 600 000 
лева е одобреният бюджет за 2020 г. по схемата „По-
мощ за инвестиции в материални активи в земеделски 
стопанства, свързани с първично производство на рас-
тениевъдна земеделска продукция”. С този ресурс ще 
бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени 
договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лева, както 
и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 
2020 г. по схемата за държавна помощ. 
Помощта покрива до 50% от разходите за инвести-

ции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. 
Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия 
за покриване на част от разходите за реализация на ин-
вестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, 
охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудва-
не и съоръжения за защита от слана и градушки при 
производството на собствена първична земеделска 
продукция в сектор „Растениевъдство“.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, малки и средни предприятия, признати групи 
или организации на производителите. Държавен фонд 
„Земеделие“ е в процес на допълване на Указанията с 
процедура за авансово изплащане на определен про-
цент от държавната помощ по схемата по прием 2020 
г., които се очаква да бъдат утвърдени от министъра 
на земеделието, храните и горите.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 20 април 2020г., брой 15

До 15-ти април: ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансо-

ви вноски за корпоративния данък 
за януари, февруари, март и април 
по Закона за корпоративното по-
доходно облагане.

2. Внасяне на тримесечните 
авансови вноски за първо триме-
сечие за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални автома-
ти 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 март.

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 март.

3.   Подаване  на  данни  от  сервизна  фирма  на  фи-
скални  устройства  за  издадените
свидетелства за регистрация на фискални устройства, 

за прекъсване и започване на сервизното обслужване, 
както и за получени уведомления за загубване, повреж-
дане или унищожаване на свидетелството за регистра-
ция на фискалното устройство през месец март.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2020г.



ПРИ СЪРДЕЧНА НЕВРОЗА
ПИЙТЕ ОТВАРИ ОТ БИЛКИ    

Билковите отвари могат да ви помогнат да се пре-
борите със стомашно-чревната и сърдечната невроза.
При стресова ситуация, пренатоварване на организма 

и тревожност се нарушава правилната функция на всич-
ки органи в човешко тяло. От там започват и проблемите 
и влошаването на функциите им. Неврозата оставя 
тежки последици върху организма, затова е добре да 
бъдем колкото се може по-спокойни, да избягваме до 
колкото можем стреса и напрежението.
Забързаният начин на живот, обаче не ни позволява 

да страним от стреса и пренатоварването на организма. 
Често затова страдаме от стомашно-чревна или сърдеч-
на невроза. Разбира се има и други видове неврози, но 
това са най-често срещаните.
При  сърдечна  невроза , 

всъщност няма налични за-
болявания на сърцето. Както 
споменахме, тя се отключва 
от физическия и емоционал-
ния стрес, на който е подло-
жен индивида. Състоянието 
се наблюдава най-вече при хората над 40 години. В 
миналото това „заболяване“ е било характерно за войни-
ците, затова носи и наименованието „войнишко сърце“. 
Симптомите, които се проявяват при сърдечна невроза 
са задух, болки в гърдите, сърцебиене, умора и други.
Стомашно-чревната невроза също се отключва при 

напрежение и стрес. При нея се проявяват симптоми, като 
болки в стомаха, гадене, повръщане, диария или запек.
За да се преборите със стомашно-чревната невроза 

пийте тази отвара – смесете в купичка по чаена лъжич-
ка от билките – босилек, мента, дилянка и маточина. 
Тези билки се заливат с 400 милилитра вряща вода и се 
слагат на котлона да врят, но само за 3-4 минутки. След 
свалянето на отварата от котлона се оставя да кисне за 
30 минути. Разделя се на 3 части. Изпива се по една 
част 3 пъти на ден преди храненията.
За да се преборите с неблагоприятната сърдечна 

невроза пийте следната отвара – смесвате в купа по 
чаена лъжичка от билките – маточина, хмел. дяволска 
уста и глог. Към тях се добавят и 2 чаени лъжички от 
лековитите корени на дилянката. Цялата билкова смес 
се залива с 2 чаени чаши вряла вода. Отварата трябва 
да кисне 1/2 час, след което се прецежда. Приема се 3 
пъти на ден по кадена чашка.

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НЕ ДАВАЙТЕ
АЗОТ НА ЯГОДИТЕ

Искаме ли хуба-
ви ягоди, трябва 
да се потрудим. 
Първо - задължи-
телно е да ги под-
държаме чисти от 
плевели, а почвата 
- рохкава. Ако има 
нужда, трябва да 
запълним празни 
места. Не е слож-
но - един-два от новообразуваните ластуни от едно 
растение насочваме по посока на реда. Останалите 
премахваме. Ако се засуши, трябва да поливаме. И 
много важно - да следим дали болести или неприятели 
няма да нападнат растенията.
Не бива да се прекалява с торовете, фосфорът и ка-

лият, които сме осигурили на растенията преди засаж-
дането, са достатъчни. Азотен тор можем да внесем, 
но задължително след беритбата. Направим ли го през 
пролетта, растенията ще страдат повече от сиво гниене.
Добре е да премахнем старите листа непосредствено 

след беритбата или най-късно десетина дни след нея. 
По този начин ще унищожим намиращите се по тях 
неприятели и причинители на болести. Израсналите 
нови листа имат по-активна фотосинтеза, в резултат 
на което растенията залагат повече цветни пъпки и се 
запасяват по-добре с хранителни вещества. Крайният 
резултат е повишаване на добива с над 20 процента.

ДА  ОТГЛЕДАМЕ  РАЗСАД  ПО  МЕТОДА
НА  ФИТИЛНОТО  ПОЛИВАНЕ

Отглеждането на разсад без пикиране и без полива-
не е метод, който покорява с ефективност и простота. 
Особено подходящ е за тези култури, които не обичат 
пикиране, защото и при най-малкото увреждане на ко-
реновата система растенията реагират и преустановяват 
развитието си.
Конструкция за фитилно поливане
Констукцията е съвсем проста – необходими са два 

контейнера, които могат да бъдат различни по обем. 
Единият (горният) служи за засаждане на растението, а 
долният се използва като резервоар – в него се налива 
вода. Двата контейнера са свързани с фитил от изкустве-
на материя (естествените материи и нетъканият текстил 
изгниват бързо), чийто диаметър не трябва да надвишава 
5 мм. Тези конструкции за фитилно поливане могат да 
имат различни нюанси, но това е индивидуално решение, 
което зависи от техническите познания и възможности, 
от количеството на разсадните контейнери, от условията 
на отглеждане, от вида на културите и др. Контейнерите 
с разсада могат да се поставят върху общи скари, да се 
използва един общ резервоар за вода, поставянето на 
фитилите може да се осъществи по различен начин, което 
зависи от количествата пръст.
Домати   Доматите израстват много бързо – развиват 

не само мощна коренова система, но и силна надземна 
част. Желателно е да се засяват около месец по-късно от 
обичайното за региона време, защото методът  ускорява 
израстването им. При излишък на влага доматеният раз-
сад се изтегля много бързо на височина и е необходимо 
в помещенията, в които се отглежда, да се поддържа 
температура не по-висока от 22 градуса, доосветяване до 
нормата (когато е необходимо) и качесвено подхранване. 
При единично засяване в отделни контейнери почвата 
може да се остави по-ниско, а с израстването на разсада 
да се досипва допълнително и така ще развие по-мощна 
коренова система. При развитие на два същински листа 
пръстта се досипва до семеделите. При следващото до-
бавяне на пръст те се отстраняват и се досипва до първия 
същински лист. Досипаната почва не се полива, защото 
тя постепенно ще се овлажни посредством фитила.
Краставици   Краставиците са култура, която много 

обича влажната почва, и фитилното поливане за тях е 
просто рай. И тук сроковете за подготовка на разсада 
трябва да са съобразени с времето за засаждане на 
постоянно място – засяват се 7-10 дни по-късно от 
обичайното за да не се допусне прерастване. Възможно 
е да се добавя пръст в контейнерите до семеделите за 
образуване на допълнителни корени.
Пипер   Пиперът е култура, която не обича пикиране и 

не понася и най-малко увреждане на кореновата система, 
защото в противен случай стресът забавя развитието за 
неопределено време. Предвид тези факти засяването 
на семената трябва да стане 2-3 седмици по-късно от 
обичайното. Преди засяване на семената почвата в кон-
тейнера се полива и отгоре се покриват с рохкав стерилен 
слой около 2-3 см. В зависимост от големината на резер-
воара водата може да бъде по-голямо количество, но е 
желателно в нея да се постави активен въглен. Пиперът 
не страда от сечене, което го напада много често.
Изводи и препоръки
1. Използването на метода е особено ефективно в 

случаите, когато по някакви причини се налага ускорено 
развитие на разсада.

2. Независимо от факта, че почвата е постоянно влаж-
на, разсадът не боледува от гъбични заболявания, защото 
водата няма контакт с надземните части на растенията.

3. Подхранването на растенията се осъществява чрез 
резервоара за вода, като концентрацията на хранителните 
вещества е 5 пъти по-малка от указаната в инструкциите 
за ползване.

4. Преди насипване на почвата е добре да се постави 
дренажен материал.

5. Отгледаният чрез фитилно поливане разсад не се 
изтегля при балансирано количество вода.

6. Вместо кръгъл капронов шнур може да се използва 
и плосък.

7. При насипването на пръстта в контейнерите е 
желателно през 4-5 см фитилът да се положи пръс-
теновидно и да продължи насипването – цели се 
равномерно овлажняване.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 КАК СЕ ПРАВИ ЧАЙ ОТ ДЖИНДЖИФИЛ 
СРЕЩУ КАШЛИЦА?  

Джинджифилът е ценен дар от природата, който се 
използва за лечение на редица болестни състояния. 
Едно такова състояние е упоритата кашлица. Оказва 
се, че именно чаят от джинджифил е сред най-до-
брите средства за лечение на кашлицата. 
За да си направите лечебен чай от джинджифил, взе-
мете пресен корен, почистете и го настържете. След 
това го запарете с 1 л гореща вода. Колкото по-дълго 
време държите чая на котлона, толкова по-лютива 
ще бъде сместа. Запарете го за около 30 минути, 
прецедете и смесете чая с лимон и мед за още по-
добро действие. 
Пийте чая топъл 
и по няколко пъти 
на ден. 
Друг вариант за 
чай от джинджи-
фил при кашлица 
е като настърже-
те на ситно 100 г 
почистен корен. 
Сложете в марля 
и изтискайте до-
бре сока. Смесете 
джинджифиловия сок с 1 ч.л. мед и 2 ч.л. лимонов 
сок. От получената ценна смес се капват няколко 
капки в топъл чай и се пие веднага. 
Чаят от джинджифил облекчава неприятните симп-
томи на настинка – кашлица, възпалено гърло и хре-
ма. Помага и при мускулните болки и отпадналост, 
които съпътстват всяка настинка. Ако не искате да 
стържете джинджифила за направата на чай, може 
просто да го нарежете и да запарите 4 резена във вода 
в малка тенджерка. След като заври водата, добавете 
резените, махнете от котлона и оставете сместа да 
се запари за 20-тина минути.

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

- Къде ви е началникът?
- Обядва по това време…
След два часа:
- Дойде ли?
- Не…
- По колко часа обядва той, бе?
- Де да знам, той днес е отпуска, може да си 

обядва, колкото си иска…

Чакам на червен светофар. Циганка с дете на 
ръце чука по стъклото:

- Ше даваш два лева за детето?
Дадох й. След малко пак чука.
- Кво искаш - викам - нали ти дадох два лева?
- Епа, земи детето, де! 

ОГРЕТЕН С КАРТОФИ И СПАНАК
Необходими продукти:

• картофи - 1 кг
• спанак - 300 г
• зелен лук - 1 връзка
• олио - 3 с.л.
• сол
• краве масло - 50 г
• брашно - 2 с.л.
• прясно мляко - 500 мл
• индийско орехче - 1 
щипка
• яйца - 2 бр.
• кашкавал - за поръсване
Начин на приготвяне: Първо се сваряват картофите 

в подсолена вода. Обелват се и се нарязват на шайби. 
Зеленият лук се почиства, нарязва на дребно и заду-

шава в малко олио. След като се задуши, се прибавя 
измитият и нарязан спанак. Прибавя се малко сол и 
спанакът се разбърква, докато омекне. 
В малка тенджера се загрява краве масло и в него се 

запържват две супени лъжици брашно. След като стане 
златисто, се налива прясното мляко. Слага се сол на 
вкус и се бърка, докато се сгъсти соса. 
Овкусява се с малко сол и щипка индийско орехче. 

След като е готов, се дръпва от котлона, изчаква се 
малко да изстине, и към него се прибавят две разбити 
яйца. Сосът се разбърква до еднородност. 
В намазнена тавичка се подреждат ред нарязани кар-

тофи, ред задушен спанак. Следва отново ред картофи, 
ред спанак и се завършва с картофи. Заливат се отгоре 
картофите с белия сос и ястието се слага във фурната. 
Ястието с картофи и спанак се пече на 190 градуса 

за около 50 минути. Малко преди готовност огретенът 
със спанак се изважда и поръсва с настърган кашкавал, 
Връща се във фурната и се допича до приятен загар. 


