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В община Сатовча стартира изпълнението на
проект „ Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г. в община Сатовча “, с който кандидатствахме за финансиране пред Агенция
за социално подпомаган, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
Продължителността на проекта е 33 работни дни
считано от 01. 05.2020г. до 19.06.2020г. Потребителите, които ще получат помоща ще са 170 . Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по проекта са в размер на 16 269 лв., в т.ч. средства за храна
за обяд и средства за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни и консумативи.
Реализирането на проекта ще се осъществи във
всички населени места в община Сатовча.
Приготвянето на топъл обяд ще се извършва от
действащите кухни на Домашен социален патронаж, които разполагат с модерно и съвременно обурудване. Материалните бази отговарят на
всички изисквания по чл.12 от Закона за храните.
Готовата храна ще се пренася в термо съдове до
дома на крайния потребител, като се спазват всички санитарно – хигиенни изисквания. Кухните на
Домашен социален патронаж разполагат и с подготвен и обучен персонал, който може и да окаже
при необходимост и допълнителна подкрепа. В
допълнение към доставянето на храна ще се предлагат и съпътстващи мерки, с цел намаляване на

социалното изключване и справяне с извънредната ситуация, произтичаща от необходимостта от
ограничаване на разпространението на COVID-19.
Целтта на настоящия проект е подпомагането на
най – уязвимите социални групи хора, които живеят сами или нямат близки, които да им помогнат
в условията на извънредно положение, и не могат
сами да си осигурят прехраната.
Целевите групи, които ще бъдат обхванати са:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност,
определена за страната, за времето, в което са поставяни под задължителна карантина.
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65
години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и
нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната
не са в състояние да си осигурят прехраната.
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят
сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Предвид извънредната ситуация и необходиКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

мостта от предприемане на спешни действия за
осигуряване на закрила и подкрепа на най – уязвимите граждани, подбора на потребителите ще се
осъществява чрез комуникация между общината и
различни институции.
Ще бъдат използвани всички възможности за
идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината. Ще бъдат включени и кметовете на съответните населени места на общината,
които ще предоставят информация за нуждаещите
се лица от допустимите целеви групи на територията на населеното място. Данните за лицата поставяни под задължителна карантина и съответно
и нейният период ще се изисква от Регионалните
здравни инспекции.
За да се удостовери допустимостта на потребителите, общината ще създаде организация и ще
поддържа съответната документална отчетност, с
която да се гарантира, че подборът на потребителите е съобразен с изискванията за допустимост и
е извършен по прозрачен и обективен начин.
Осигуряването на топъл обяд у дома в условията
на извънредна ситуация е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не
могат да си я осигурят сами. При предоставяне на
топъл обяд по домовете, ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано и здравословно хранене на целевите групи.
Задоволяването на потребности
от храна е от важно значение за
Общината спрямо нейните уязвими жители.
Община Сатовча разполага с
подходящ капацитет за предоставяне на топъл обяд до домовете на
крайните потребители. Наличният
човешки ресурс, който ще се ангажира с реализацията на проекта е
следният: 16 бр. лица със следните
длъжности: 4 бр. домакини, 4 бр.
готвачи, 1 бр. помощник готвач,
4 бр. санитари, 3 бр. шофьори на
леки автомобили. Персоналът е
обучен, квалифициран и притежава необходимия опит да се справи с
възложените задачи. Храната ще се
приготвя в деня, в който ще се доставя до дома на крайния потребител. Така тя ще бъде здравословна,
топла, вкусна и питателна.
Шофьорът ще бъде придружен
от санитаря, който ще съдейства
и осъществява контакт с крайния
потребител. За целта екипа обслужващ потребителите ще разполага с всички предпазни мерки, изискващи се от извънредната ситуация.
Всеки ден до 9:30 ще се калкулира менюто за
следващия ден и след това ще се прави заявка
за необходимите продукти, които се доставят до
11:00 ч. Обядът ще се приготвя рано сутрин и ще
се предоставя на потребителите по домовете от
10:00ч. до 13:00ч. на същия ден. Готовата храна
се разлива в „ разливно помещение“ в термо канчета, които се затварят по начин, който гарантира
запазване на храната и нейното транспортиране до
крайния потребител
Приготвянето на топъл обяд ще се извършва от
действащите кухни на Домашен социален патронаж, които се намират на адрес:
• с.Сатовча – ул. „Млада Гвардия“ № 2.
• с.Кочан – ул. „Свилен Русев“ № 1.
• с.Слащен – ул. „Демокрация“ № 45, ет. 1.
• с.Вълкосел – ул. „Лилия“ № 58.
Резултатите от изпълнението на проекта е осигурен ежедневно до дома, топъл обяд на 170 лица,
представители на целевите групи в условията на
обявеното извънредно положение.

Правителството прие решение
за одобряване на
“Програма за гарантиране на безлихвени кредити
в защита на хора,
лишени от възможността да полагат труд поради
пандемията
от
COVID-19”. Всяко лице, което отговаря на условията, ще има право на един кредит по Програмата до 4 500 лв.
Тя е разработена от „Българска банка за развитие“ АД
и е с бюджет от 200 милиона лева. Програмата ще бъде
обезпечена със средствата от увеличението на капитала на
„Българска банка за развитие“ АД.
В Програмата се съдържат условията, на които трябва да
отговарят физическите лица, за да получат финансиране,
както и самият механизъм за кредитирането чрез финансовата подкрепа на „Българска банка за развитие” АД. Това
е антикризисна мярка за защита на хората в условията на
пандемия и oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe
oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднo пoлoжeние.
Всяко лице, което отговаря на условията, ще има право
на един кредит по Програмата до 4 500 лв. За него ще
може да кандидатства до 31.12.2020 година. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Те ще са със срок до 5 години,
с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период.
Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга
без да се дължи такса/комисиона за това.
Решението е част от мерките, предприети за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и цели запазването на заетостта и икономическото благосъстояние на трудещите се в ситуация
на рязък спад в икономическата активност, затваряне на
предприятия, опасност от масови фалити, междуфирмена и публична задлъжнялост.

Ч Е С Т И Т П РА З Н И К !

Уважаеми жители на община Сатовча, приемете моите и на екипът ми поздравления и пожелания по случай
предстоящите празници: Ден на храбростта и българската
армия -6-ти май, Ден на земеделците в България – 6-ти
май, Ден на община Сатовча – 6-ти май и Християнският
празник – Гергьовден – 6-ти май.
На всички жители и гости на община Сатовча, ветерани
от войната и служители на българската армия, на всички
земеделци и именници пожелавам здраве и дълъг живот,
спорна работа, богата реколта, късмет и щастие в семействата и благополучие по домовете.
Предвид усложнената противоепидемична обстановка в
цялата страна, препоръчваме предстоящите празници да
се отбележат в домашна обстановка, в тесен семеен кръг,
да не се приемат гости, както и да не се ходи на гости, за
да не се създават предпоставки за разпространение на заразата COVID-19.
Нека бъдем отговорни! Нека да се пазим взаимно, както
себе си, нашите близки, така и околните!
Д-р Арбен Мименов,
Бъдете здрави и се пазете!
Кмет на община Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

4 Май 2020г., Понеделник,
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов
- Гунди. Централният нападател е заслужил
майстор на спорта и носител на сребърен
Орден на труда през 1965 г. Играе в детския,
а след това и в юношеския отбор на Левски.
Печели шампионската титла с юношите през
1960 г. и 1961 г. Седемнадесет годишен е
приет в първия отбор на Левски през 1960 г.
От 1961 до 1963 г. той играе в пловдивския
Ботев, където става носител на Купата на България през 1962 г. След като се
завръща в Левски, Аспарухов печели три шампионски титли и три купи на
България. Гунди играе в 245 мача за първенството, в които отбелязва 150 гола.
Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските клубни турнири - 12 гола за КНК и
7 гола за КЕШ. С националния отбор на България е играл 50 мача и отбелязва
19 гола. Взема участие в три световни първенства: в Чили, Англия и Мексико.
Георги Аспарухов - Гунди е първият българин, отбелязал гол на Англия на
Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при автомобилна катастрофа. Заедно с Никола
Котков, негов близък приятел, който се вози в същия автомобил.
5 Май 2020, Вторник,
Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от създаването в Лондон
на 5 май 1949 г. на структурата - Съветът на Европа.
Консултативната европейска политическа организация обединява 40 европейски държави. Целта й е да
поддържа основните принципи на правата на човека,
плуралистичната демокрация и върховенството на
закона и да повишава жизнения стандарт на гражданите на Европа. Структурата на Съвета на Европа включва Комитет на министрите, Парламентарна
асамблея (286 членове) и Конгрес на местни и регионални власти. Към 1999
г. организацията има сключени 165 международни конвенции. Азербайджан,
Армения, Беларус (прекратен 1997г.), Босна, Грузия са със статут на “специално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и САЩ са наблюдатели.
6 Май 2020,Сряда,
Ден на храбростта и Българската армия
Денят на храбростта - 6 май, започва да се
чества в Българската армия още с нейното създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 г. княз
Александър Батенберг учредява военния орден
„За храброст“ - отличие, с което се удостояват
извършилите подвизи на бойното поле. А с указ
номер 5 от 9 януари същата година се постановява честването на празника.
До подписването на Ньойския договор Денят на бойната прослава се чества
отделно на 27 ноември (победата на Българската армия в боевете при Сливница
в Сръбско-българската война от 1885 г.). През 20-те години този празник се
обединява с отбелязването на Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на
храбростта и победите е обявен за боен празник на войската. За първи път при
честването на Гергьовския празник през 1937 г. тържеството започва от предната
вечер със заря, дотогава тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в
честването на празника на Българската армия е прекъсната. В най-ново време
Великото народно събрание определя за празник на войската 23 август - денят
на боевете при Шипка. Две години - 1991 и 1992, българските воини честват
този ден като свой празник. През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27
януари, 6 май отново заема мястото си в празничния календар на армията като
Ден на храбростта и празник на Българската армия.
На 6 май имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означава - земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, Гиргина,Гинка,
Гюро, Гюрга, Жорж.
9 Май 2020, Събота,
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
Християнската църква тържествено отбелязва летния
Никулден, празникът съществува още от ХI век и е свързан
с пренасянето на светите мощи на Николай Чудотворец от
балканските земи в италианския град Бари. Св. Николай
се родил през втората половина на III в. в Патара, град в
малоазийската област Ликия и още от детски години проявявал истински християнски добродетели. По-късно Свети
Николай става архиепископ на град Мира в Ликия (Мала
Азия), умира на 6 декември 342 г. (Зимен Никулден) и светите му мощи се
пазели в града до 1087 година. През управлението на византийския император
Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени
от град Мира в град Бари, център на южно италианската област Апулия. Там

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

живеело многобройно гръцко население. Светите мощи били тържествено посрещнати от
епископи, свещеници и възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е установен днешният празник, наричан у нас „летен свети Никола“. Според народния календар, на този
ден жените не трябва да хващат игла през деня, защото „дупчат“ светеца в очите и ще се
разболеят от „очибол“. Денят е посветен на Св. Никола - Летни, който трябва да осигури
дъжд и плодовита година. В негова чест се коли мъжко животно
за курбан, за да се предпази реколтата от градушка.
Ден на Европа
Обявен на срещата на високо равнище на Европейската общност в Милано, Италия (28-29 юни 1985). Честването му се свързва с речта на министъра на външните работи на Франция Робер
Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, Франция, с която се полагат
основите на европейската интеграция. В България се отбелязва
с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.
10 Май 2020, Неделя
Професионален празник на химика
Определен съгласно устава на Българската камара на химическата промишленост, приет на Общото събрание на организацията на 8 ноември 2001г. С решение на Министерски съвет
от 1970 г. празникът се отбелязва втората неделя на м. май, но
традицията е прекъсната след 1989г. През 2001г. Българската
камара на химическата промишленост възстановява празника
и определя той да се отбелязва всяка година на 10 май.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 30.04.2020 г.
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Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ / Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤ
ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / Ɂɞɪɚɜɧɢ ɝɪɢɠɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 199 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
ȿɬɢɤɟɬɢɪɨɜɚɱ /ɪɴɱɧɨ/
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɦɚɝɚɡɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɳ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɞɨɦɨɜɟɬɟ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

СТРАДАНИЕТО – МАСКА НА СПАСЕНИЕТО

• Веднъж един конник минавал покрай някаква
нива. Когато приближил достатъчно, той видял,
че селянинът, който я обработвал, е заспал под
голямо ябълково дърво. И изведнъж забелязал, че
в устата на спящия пропълзява отровен скорпион.
Ездачът разбрал, че ако на мига не направи нещо,
човекът ще умре от отровата на скорпиона.
Той веднага скочил от коня си, приближил се
към спящия и започнал безмилостно да го удря
с камшика си. Селянинът се стреснал и извикал
от страх и болка. Той гледал ездача с широко
отворени очи и не можел да разбере какво става.
А неканеният гост, без да му даде време да
се опомни, го съборил отново на земята и го
принудил да яде от гнилите ябълки, с които била
покрита земята под дървото. После го подгонил
към реката и заплашвайки го със своя камшик, го
заставил да пие вода на големи глътки.
– Какво съм ти сторил?! – простенал селянинът. – Защо ме биеш така? Защо ме тормозиш!?
Моля те, пусни ме!
Но ездачът бил непреклонен. В продължение
на няколко часа той не спирал да изтезава горкия
човечец, като го карал да яде гнили ябълки и да
пие вода от реката. Накрая селянинът паднал
изтощен на земята и започнал да повръща.
И тогава, заедно с гнилите ябълки и водата, от
стомаха му излязъл и скорпионът.
Едва тогава човекът разбрал, че неговият мъчител всъщност е негов спасител. Той започнал да
го моли за прошка за всички думи и обиди, които
е казал по негов адрес.
– Ако ми беше казал веднага какво се е случило,
аз безропотно щях да приема твоето „лечение“.
– Страхувам се, че не е точно така – отговорил
ездачът. – Ако ти бях казал, че си погълнал скорпион, ти най-вероятно нямаше да ми повярваш. А

ако ми беше повярвал, щеше да те обземе такъв
страх и паника, че най-вероятно щеше да умреш
на минутата. Затова се наложи да действам така
– жестоко, но мъдро.
Казвайки това, ездачът се качил на коня си и
изчезнал в далечината, а все още уплашеният
селянин продължил да осмисля думите „жестоко,
но мъдро“.
А в другия край на селото стопанинът на
съседната нива, който отдалече наблюдавал
разигралата се сцена, оживено разказвал на
събралите се на площада хора как един жесток и
безмилостен човек изтезавал техния съселянин.
Селяните се възмущавали от дъното на душата
си и единодушно решили, че светът е много несправедлив, а на земята живеят много лоши хора.
Наистина, понякога жестокостта на
мъдрия е много по-добра и полезна от
добротата на глупавия. Зад страданието може да се крие спасение. Точно
така често се отнася с нас и животът.
Съдбата постъпва с нас жестоко и на
пръв поглед несправедливо, за да ни
спаси.
Просто трябва да изчакаме края на
историята…

Б ЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Изказвам най-сърдечна благодарност към медицинският екип на Бърза помощ село
Сатовча за указаната професионална и навременна помощ.
Скована от силни болки породени от дископатия с добрия професионален опит успяха
да облекчат максимално състоянието ми. Желая им много здраве, много сили и много
успех, за да се справят в трудните ситуации при изпълнение на професионалния им дълг.
С уважение,
Сатовча, април 2020 година
Снежана Дервишева
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

От 27 април стартира приемът на заявления по мярка
11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за
кампания 2020 г. Към бюджета на мярката са прехвърлени 40 млн. евро.
Подаването на заявления за подпомагане по мярката
ще се осъществява при нови условия за допълнителните възможности за биопроизводителите. През 2020
г. няма да се подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход към биологично
производство. С оглед спазването на заложените цели
в Националния план за развитие на биологичното земеделие в България, финансовият ресурс ще бъде насочен
само към сертифицирани биологични производители.
Пред тях има няколко възможности:
1. Могат да кандидатстват биопроизводители, които
до момента не са участвали по мярката, като поемат
нов ангажимент. Новозаявените площи/животни/пчелни семейства е необходимо да са с биологичен статус
към 31.12.2019 г. и да не са участвали в ангажимент
по мярка 11 „Биологично земеделие“.
2. Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са приключили 5 -годишните си ангажименти по
мярката. Те могат да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент с първоначално одобрените
площи/животни/пчелни семейства и/или добавят нови
биологично сертифицирани такива, без да поемат нов
петгодишен ангажимент. Няма ограничение за увеличаване на площи/животни/пчелни семейства, като
същите следва да са с биологичен статус към 31.12.2019
г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка
11 „Биологично земеделие“.
3. Могат да кандидатстват
земеделски стопани, за които
кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен
ангажимент. Те имат възможност да разширят ангажиментите си с биологично
сертифицирани площи, като
увеличат общата одобрена площ с до 20% от първоначалния размер, но с не повече от 10 ха, без да поемат
нов петгодишен ангажимент за тях. Tези нови площи
следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г.,
както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11
„Биологично земеделие“. Няма ограничение в увеличаването на броя на животните и пчелните семейства,
като същите следва да са с биологичен статус към
31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент
по мярка 11 „Биологично земеделие“.
Общи условия на приема:
Кандидатите, които поемат нов ангажимент /ЗС по
т.1./ и тези, които през 2020 г. удължават ангажимента
си /ЗС по т.2/, могат да участват с постоянно затревени площи (ПЗП) при спазена гъстота от 1ЖЕ/2ха за
всички заявени ПЗП, като животните следва да бъдат
с биологичен статус към 31.12.2019 г.
С цел да се гарантира правилно разходване на средствата, прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ за новите /ЗС по т.1./ и удължените
ангажименти /ЗС по т.2./ по мярката се въвеждат три
нива на подпомагане за площите, заявени със земеделски култури от групите на полските и фуражни култури,
както и за ароматните и медицински растения:
- до 50 ха подпомагането за хектар ще е 100% от
ставката по Наредба 4 от 2015 г.;
- от 50 до 65 ха – 50% от ставката за подпомагане на
хектар по Наредбата;
- и за всеки следващ над 65 ха - 10% от ставката за
подпомагане на хектар по Наредбата.
Земеделските стопани по т.1. и т.2., заявили зеленчукови култури, ПЗП, трайни насаждения и маслодайна
роза, животни и пчелни семейства, получават за тях
досегашното плащане по стария ред.
За кандидатите, за които кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен ангажимент, включително
и при разширение на заявените площи/животни/пчелни
семейства /ЗС по т.3/, се прилага пълният размер на
подпомагането.
Срокът за подаване на заявления е в рамките на
Кампанията по директни плащания 2020 г.
С 5 МЕСЕЦА СЕ УДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Последните нормативни промени, въведени от европейското законодателство в областта на развъдната
дейност, въвеждат по-строги правила и удължават процедурите по издаване на разрешенията за извършване
на дейност от развъдните организации. Проектът за нов
правилник на тези организации е качен за обсъждане,
така че до 11 май животновъдите да дадат предложенията си по него.
Самата процедура за
даване на разрешения вече
ще преминава през два
етапа, с което се удължава
и с 5 месеца самото одобрение. Първият етап е за
признаване на организацията за развъдна дейност, а
вторият - за приемане на развъдната й програма.
Новото е, че експерти от Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството задължително ще правят проверки на място, за да удостоверят
декларираните от кандидатстващите развъдни организации обстоятелства. Резултатите от този доклад ще
бъдат представяни и пред новосъздадената комисия.
Другите промени в процедурите включват още писмено уведомяване на заявителя при основания за отказ
от признаване на организацията за развъдна дейност,
като се предоставя 7-дневен срок за обосновано искане

за преразглеждане на случая. При постановяване на
отказ от одобряване на развъдната програма заявителят
може да представи нова развъдна програма за същата
порода в 6-месечен срок и процедура за промяна на
вече одобрена развъдна програма.
Ще бъде създаден и нов Правилник за организацията
и дейността на Комисията за признаване на развъдни
организации, одобряване на развъдни програми и за
издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
С предложения проект на правилник е уреден съставът и организацията на дейността на Комисията.
Заложени са изисквания за задължително участие в
състава на Комисиите на представители от науката към
Селскостопанска академия. Предвидено е заседанията
да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и
гласуване по електронен път.
Въведена е процедура за прекратяване на разглеждане на постъпилото заявление по реда на Административнопроцесуалния кодекс в случаите, в които не
се отстранят непълнотите в представените документи
в указания срок, както и когато е върната развъдната
програма с бележки от членовете на Комисията и не е
депозирана коригирана развъдна програма.
На 4 март 2020 г. предложеният проект на Правилник
е представен за предварителни обществени консултации
по електронен път на Тракийския университет в Стара
Загора и на Аграрния университет в Пловдив. В предоставеният срок няма постъпили бележки и предложения.
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ
С ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК

Изготвянето на споразумение за разсрочено плащане става след оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане
на натрупаните задължения по съгласуван между
двете страни график
За клиентите, изпитващи временни затруднения при
заплащане на дължимите суми в срок, ЧЕЗ Електро
предоставя възможност за изготвяне на индивидуални планове за разсрочено плащане на сметките
за ток. След оценка на спецификата на потребление
на клиента и възможностите му за изплащане на
натрупаните задължения по съгласуван между двете
страни график, се изготвя споразумение за разсрочено
плащане, което се подписва от клиента и дружеството.
Клиентът поема ангажимент да заплаща текущите си
сметки, като едновременно с това заплаща на вноски натрупаните стари задължения. При наличие на
подписано споразумение за разсрочено плащане, за
периода на споразумението не се прилага като крайна
мярка прекъсване на електрозахранването на клиента.
Заявления за разсрочено плащане се приемат в центровете за обслужване на клиенти, които в ситуацията
на извънредно положение, работят с потребители всеки ден от понеделник до петък от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е
организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както
и между служителите
на дружеството.
Заявление за разсрочване може да
се заяви и на имейл
info@cezelectro.bg,
както и на информационната линия 0700 10 010, като
в тези случаи, при постигане на споразумение за
период и размер на вноските за изплащане на стари
задължения, клиентът трябва да посети еднократно
център за клиенти на ЧЕЗ Електро, за да подпише споразумителния протокол за разсрочване на плащанията.
Срокът за заплащане на сметките за електроенергия
на битовите потребители на ЧЕЗ Електро продължава
да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Битовите клиенти
могат да заплащат дължимата сума за консумирана
електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на
фактурата за потребление от ЧЕЗ Електро. Във всяка
фактура за консумирана електроенергия, издавана от
„ЧЕЗ Електро България“ АД се съдържа информация
за сроковете за плащане на дължимите суми. При
забавяне на плащането на дължими суми за консумирана електроенергия клиентите на дружеството
се уведомяват по телефон, електронна поща или
писмо на хартиен носител. ЧЕЗ Електро информира
и със sms клиенти, пропуснали стандартния срок за
плащане на сметката.
За улеснение на клиентите при плащане на сметките
за консумирана електроенергия, ЧЕЗ Електро България предлага и 9 начина за безкасово плащане – по
банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране,
системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или
директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на
ePay и Icard. На разположение на клиентите са 6 280
места за плащане, включително каси на партньорите
ни „Изипей“, „Фастпей“, „Български пощи“, Банка
„ДСК“, „УниКредит Булбанк“. В тях се спазват разпоредените противоепидемични мерки за ограничаване
възможността от заразяване с COVID-19. Подробна
информация за всички начини за плащане и линкове
към съответните финансови организации може да се
намерят на сайта на ЧЕЗ Електро (www.cez.bg), секция „За клиента“, подсекция „Начини на плащане“.
Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАЙ 2020г.
До 14-ти май: ЗДДС
1. Подаване на справкадекларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец
април.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило
вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от
посредник в тристранна операция) или доставки на
услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение
на територията на друга държава членка за данъчния
период – месец април. Регистрираното лице, което
през данъчния период – месец април изпраща или
транспортира стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка под режим на
складиране на стоки до поискване и/или когато през
този период настъпи промяна, включително замяна
на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва
раздел „Г“ на VIES- декларацията.
ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС
на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец април 2020 г.

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации
на работодатели с цел запазване на заетостта на
работниците по време на извънредното положение
1. Ако работодателят въведе някоя от мерките
по член 1.(2) или 1.(3) от Постановлението през
месец април 2020 г, в този случай има ли той право
да кандидатства за държавната помощ с действие от 13.03.2020 (от началото на извънредното
положение)?
Компенсации се изплащат за целия период или за част
от периода на обявеното извънредното положение, но
за не повече от три месеца. Компенсации се изплащат
от датата на издаване на заповедта за преустановяване
на работа или въвеждане на непълно работно време.
2. Защо управителите на фирми не могат да се
възползват от схемата 60/40? Такива са например
много фотографи или собственици на звукозаписни
студия. Те имат фирма, в която работят сами,
продължават да плащат наеми на пространствата
си, а реално не могат да получат никаква помощ.
Техният бизнес е на 100% спрян.
ПМС № 55 от 2020 г. е издадено на основание § 6, ал.
1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното
събрание от 13 март 2020 г., който предвижда, че по
време на действието на закона, но за срок не по-дълъг
от три месеца, Националният осигурителен институт
превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход
за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал.
1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (работници
и служители, независимо от характера на работата, от
начина на заплащането и от източника на финансиране). Целта на тази мярка е да се гарантират доходите
на заетите лица. Правителството реализира пакет от
мерки в подкрепа на други групи лица, засегнати от
последиците от разпространението на коронавируса, от
които управителите на фирми могат да се възползват.
3. Служител във фирмата през месец януари е с повисока заплата от месец февруари и март (годишен
бонус например). Ако компанията бъде одобрена по
мярка 60/40, означава ли, че на служителят трябва
да се изплаща януарската заплата и защо не се взема
средния доход за последните 6 месеца например?
Помощта, която държавата изплаща е в размер на 60
на сто от размера на осигурителния доход на осигурените лица за месец януари 2020 г., и при не по-малък
размер на възнаграждението в сравнение с месец януари . Предложението за изчисляването на средния доход
за последните 6 месеца е нецелесъобразно, тъй като
доходите на лицата за такъв дълъг период се влияят от
много и различни фактори и в допълнение значително
би затруднило процеса на доказване и администриране.
4. Ако работодателят кандидатства за помощ
или получава такава помощ от държавата за едни
служители, има ли той право в същото време да
прекратява трудови договори с други служители,
за които не получава такава помощ?
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 от 2020 г. за
изплащане на компенсации могат да кандидатстват
работодатели, които не прекратяват трудови договори
на свои работници и служители на основание чл. 328,
ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за
който им се изплащат компенсации. С оглед една от
целите на мярката да гарантира запазване на заетостта,
това изискване не се ограничава само до работниците
и служителите, за които се изплащат компенсации.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАРАНТИНА И САМОИЗОЛАЦИЯ:
ДА ПРЕОДОЛЕЕМ МРАЧНОТО
НАСТРОЕНИЕ БЪРЗО И ЛЕСНО!

Карантина и самоизолация, излизаме малко, а докато седим вкъщи, премятаме едни и същи невинаги
радостни мисли... Стоп! Да
променим нещата!
Често изпадате в мрачно настроение
• Пийте всеки ден по
3 чаши чай от жълт кантарион в продължение на две
седмици. Преди това се консултирайте с вашия лекар
или с аптекаря, защото жълтият кантарион не се съчетава добре с някои лекарства като антидепресантите и
контрацептивите например.
• Наблегнете на продуктите, богати на есенциални
мастни киселини омега 3 – риба тон, скумрия, морски дарове, рапично и орехово масло. Освен това не забравяйте
да консумирате по 5 порции зеленчуци и плодове на ден,
защото, за да се възползва организмът максимално от
омега 3, той има нужда от солидна доза антиоксиданти.
• Ако вечер редовно си правите мрачна равносметка,
насилете се да откриете все пак 5 положителни факта от
изминалия ден. Това може да са обаждането на приятел,
рисунката на детето или рецептата, която сте приготвили. Това упражнение ще ви помогне да видите нещата
под друг ъгъл, а с течение на времето това може да се
превърне в чудесен навик.
Времето се затопля и ви обхваща пролетна умора
• Направете кратко лечение с женшен и родиола – тези
две растения помагат на организма да се бори с умората
и подсилва имунитета.
• Нужни са ви също пълнозърнести храни – хляб, ориз,
спагети, както и ядки и цитрусови плодове. Редовно
хапвайте месо, чиито протеини са полезни са мускулите
и мозъка. За да не ви липсва желязо, включете в менюто
си телешки дроб и леща.
Нервирате се за дреболии
• Запарете 1 ч.л. изсушена маточина в чаша гореща
вода. Оставете билката да кисне 10 минути, прецедете
и пийте. Две-три чаши дневно имат забележим успокояващ ефект.
• За вас най-добре е да си помогнете с магнезий в комбинация с витамин В6. Подходящата доза е 300 мг, взети
наведнъж или на два пъти. За да спите добре, приемайте
магнезия вечер преди лягане.
• Отделяйте време за себе си всяка вечер, дори и децата
още да не са си легнали. Нужни са ви около 20 минути,
за да се отпуснете в спалнята, да направите няколко упражнения за разтягане на мускулите или да вземете топъл
душ. Ако имате вана, потопете се в нея, като добавите
във водата няколко капки ароматно масло от лавандула
или мандарина, разтворени в течен сапун.
Непрекъснато сте гладни
• Валерианата помага за преодоляване на тенденцията
към преяждане и срещу безсънието. По-добре е да взимате капсули, а не да си правите запарка, защото вкусът
на билката не допада на всеки, а и е по-малко ефикасна.
• Хранете се, докато почувствате, че се насищате, но
не продължавайте след това. За предпочитане са пълнозърнестите продукти, които засищат добре и са богати на
минерали и витамини. Към спагетите добавете доматен
сос, приготвен без мазнина и ароматизиран с билки.
Осигурете си отморяващ, качествен нощен сън
За целта вечеряйте по-рано, не спортувайте вечер и
изнесете всички електронни уреди от спалнята. Проветрявайте помещението в продължение на 10 минути,
преди да си легнете.
Нямате желание за секс
• Хапвайте по две парчета черен шоколад всеки ден
- той съдържа серотонин, кофеин, фосфор, магнезий и
тази комбинация има ефект на афродизиак.
• Създайте си с вашия партньор навика да се докосвате, дори и да не отивате по-далече в ласките. Вземете
душ заедно, дръжте се за ръка пред телевизора, докато
гледате интересен филм. Наслаждавайте се на близостта, без да бързате – проникването и оргазмът не са
задължителни всеки път.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ЧЕРИ ДOМАТИ

В последните години чери доматите добиха голяма
популярност в България. Те са красиви, интересни и са
подходящи за салати, за украса на всякакви блюда, а са
много вкусни и сготвени.
Въпреки екзотичния им вид черитата не са трудни
за засаждане и отглеждане. Грижите за тях са като за
обикновените домати. Можете да си купите готов разсад или сами да си го отгледате от семена. Ако имате
семена, ги засадете в малки саксии или кофички - например от кисело мляко.
Ако ползвате кофички, пробийте дъната им на няколко места, повечето саксии се продават пробити. На
дъното на съда, в който ще садите, поставете няколко
камъчета за дренаж, а след това напълнете с почвеноторфена смес и засадете семената. Сложете кофичките
на слънчево място и поливайте редовно. След около месец ще имате готов разсад.
Изберете здравите и силни растения от разсада и ги
извадете заедно с почвата от кофичката, за да се запазят
корените им, поставете ги в предварително изкопана в
градината подходяща дупка, на дъното на която е добре
да сложите тор.
Ако нямате градина, не се притеснявайте – чери доматите
може да се отглеждат
и в саксия. Просто
изберете достатъчно
голяма – поне 30 см
на 30 см с дълбочина
50 см, сложете я по възможност на южна тераса и не забравяйте да поливате редовно, най-добре през два дни.
Ако сте избрали да отглеждате високостеблен сорт
чери домати, когато растението достигне височина около половин метър, сложете му летва или кол, към който го привържете с помощта на сезал или лентички от
плат. Това се прави, за да се осигури растежът на домата
на височина и да се укрепи стеблото му. Можете единдва пъти да наторите доматите с течен тор или с оборски тор, разтворен във водата за поливане.
Задължително правило при отглеждането на доматите е да се късат излишните им листа, наречени колтуци. След около месец след засаждането на доматеното
растение започнете постепенно да премахвате долните
листа. На височина от 20 до 50 см от почвата стеблото
на растението трябва да остане без листа, за да се подобри циркулацията на въздуха и да се намали вероятността от развитие на паразити.
Препоръчва се да премахвате листата през 5 дни до
появата на първите цветове, а след това махнете листата под първата китка от цветове, след това под втората
и т.н. Колтученето служи като профилактика срещу болести и води до по-ранно зреене.
Времето за узряване настъпва според сорта, но ако сте
засели семената през април-май и сте пресадили доматите на постоянно място в градината през май-юни, то
прибирането на реколтата ще е през август-октомври.
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ПРИЧИНИ ДА ЯДЕТЕ ПОВЕЧЕ МОРКОВИ

ИГЛИКА – ЖЪЛТА
(PRIMULA OFFICINALIS (L.) HILL.)
Синоними. Игличина, аглика.
Разпространение. Расте в
храсталаците, горите и поляните в предпланинските
райони на страната.
Използваема част. Цветовете, листата и коренищата на
растението. Цветовете се берат
по време на цъфтеж, листата – след прецъфтяването, а
коренищата – след узряването
на семената. Сушат се на сянка
или в сушилня до 40 °С (за
коренищата – до 100 °С).
Химичен състав. Коренищата съдържат главно
сапонини, гликозиди, ензими, танини, флавоноиди,
нишесте и др. Подобно съдържание имат листата и
цветовете на растението.
Действие. Отхрачващо, дължащо се предимно на
сапонините, които освен това притежават противовъзпалително действие. Има данни за обезболяващо
и пикочогонно действие, а така къщо и успокояващо
нервната система.
Приложение. При бронхити, кашлица, простудни
заболявания, грип, бронхиална астма, безсъние, неврози, нощно напикаване, диария и др. В народната
медицина се употребява при мигрена и главоболие.
Начин на употреба. Около 2 чаени лъжички ситно
нарязани изсушени корени от билката се запарват
с 400 мл вряща вода. Кисне около 30 минути. Запарката се прецежда и се пие по 1 кафена чашка
3-4 пъти на ден.
Внимание! Много хора, особено деца, проявяват
свръхчувствителност към билката и тя може да причини тежки алергични реакции. Затова тя трябва да
се употребява само по назначение на лекар!

ЯЙЦА С КИСЕЛЕЦ И СМЕТАНА НА ТИГАН

Необходими продукти:
яйца - 4 бр., киселец - 1
шепа, лобода - 1 шепа, спанак - 1 шепа, зелен лук - 1
- 2 връзки, черен пипер - 1/4
ч.л., сол - на вкус, заквасена
сметана - 100 г, магданоз
- за украса, олио - 2 - 3 с.л.,
сирене - 100 - 150 г
Начин на приготвяне:
В тиган се загрява олиото
прибавя се нарязания на ситно лук и киселецът, лободата и спанакът се запържват за 1-2 минути, посолява се.
Чукват се яйцата и се разбърква от време на време, после се натрошава сиренето и се поръсва с черен пипер.
При сервиране се слага лъжица заквасена сметана и
стръкче магданоз. Сервирайте топли.
2. Забавят стареенето
Високото ниво на бета каротин в
морковите играе ролята на антиоксидант, който помага за забавянето
на стареенето на клетките.
3. Защитават зъбите и венците
Морковите отстраняват плаки и
частици от храна по зъбите. Освен
това минералите в морковите предотвратяват увреждането на зъбите.
4. Допринасят за здравето на кожата
Витамин А и антиоксидантите предпазват кожата от
неблагоприятното въздействие на ултравиолетовите лъчи.
5. Детоксикират тялото
Голямото количество антиоксиданти помагат за премахването на нежеланите токсини от тялото. По този
начин се намалява риска от развитие на множество
заболявания.

Морковите са богати на много хранителни вещества, което ги прави особено полезни за здравето на
човека. Историците смятат, че те са култивирани от
гърците и римляните, споменават се от Плиний Стари
и са оценени от император Тиберий. Те са полезни
и със сигурност заслужават място в нашето меню.
Вижте здравословните ползи от морковите:
1. Подобряват зрението
Сигурно като сте били малки сте чували от родителите си, че ако ядете моркови, ще започнете да
виждате по-добре. Това е вярно, тъй като морковите
са източник на силния антиоксидант бета каротин.
Тялото го превръща във витамин А, който влияе
благоприятно върху зрението.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)
2.00 лева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(в каре)

(в каре)

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

Учител задава следната задача на учениците си:
- Две групи работници слагат плочки на тротоар,
дълъг триста метра. Групите са една срещу друга.
Първата група напредва за час с три метра, а
втората с пет. Кога ще се срещнат двете групи?
- След половин час в най-близката кръчма отговаря Иванчо.
Съпруг се прибира на сутринта, отваря вратата
и получава точилка между очите. Когато дошъл на
себе си, жена му казала:
- Иване, съжалявам! Забравих, че си нощна смяна...
Катастрофа на кръстовище.
- Ти кьорава ли си?!
- Как ще съм кьорава, нали аз те уцелих!.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

