
18 - 24 май 2020г., година (XVI), 20 /755

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

Във връзка с издадени от Ми-
нистъра на здравеопазването 
заповеди относно обявяване на 
извънредна епидемична обста-
новка и въведените временни 
противоепидемични мерки на 
територията на Република Бълга-
рия, считано от 14 май 2020 го-
дина до 14 юни 2020 година, и с 
цел осигуряване на максимална 
защита здравето на населението 
на територията на община Сатов-
ча свързани с разпространението 
на COVID-19  Кметът на общи-
ната д-р Арбен Мименов издаде 
заповед № 238 от 14.05.2020 го-
дина, с която се въвеждат следни-
те противоепидемични мерки за 
времето от 14 май 2020 година до 
14 юни 2020 година:

I.   1. Всички работодатели и 
органи по назначаване, в зависи-
мост от спецификата и възмож-
ностите на съответната трудова 
дейност, организират дистанци-
онна форма на работа за служи-
телите си (надомна работа или 
работа от разстояние).

2. Когато е невъзможно прилага-
не на дистанционна форма на ра-
бота, работодателите или органите 
по назначаване задължително ор-
ганизират провеждането на след-
ните противоепидемични мерки в 
работните помещения:

2.1 Дезинфекция, съгласно ал-
горитъм, посочен в Приложение 
№ 1 на заповед №РД-01-262 от 
14.05.2020 година на Министъра 
на здравеопазването.

2.2 Недопускане до работните 
помещения на лица с прояви на ос-
три респираторни болести (пови-
шена температура, кашлица, хрема 
и други).

2.3 Инструктаж на персонала за 
правилна хигиена на ръцете, съ-
гласно посоченото в Приложение 
№ 2 на заповед №РД-01-262 от 
14.05.2020 година на Министъра 
на здравеопазването. Създаване на 
организация, която да осигури фи-
зическа дистанция между лицата 
най-малко от 1,5 м.

2.4 Осигуряване на лични пред-
пазни средства на персонала в 
зависимост от спецификата на ра-
бота и оценката на риска на работ-
ното място (защитна маска за лице, 
шлем ръкавици и други).

3. При непосредствено обслуж-
ване на клиенти, изискващо раз-
стояние по-малко от 1,5 м. е задъл-
жително използването на защитна 
маска за лице или предпазен шлем. 
По изключение се допуска обслуж-
ване на клиенти без защитна маска 
за лице или предпазен шлем, кога-
то са осигурени механични прегра-
ди от стъкло или друг прозрачен 
материал, позволяващ влажно по-
чистване или дезинфекция.

4. Всички физически и юриди-
чески лица, които са собственици 
или упражняват обекти с общест-
вено предназначение, търговски 
или други обекти, които предос-
тавят услуги на гражданите, освен 
мерките по т.2 и 3, прилагат и след-
ните противоепидемични мерки:

4.1 Организират дейността си по 
начин, който осигурява спазването 
на дистанция най-малко от 1,5 м. 
между лицата, на които се предос-
тавят съответните услуги в поме-
щенията и прилежащите към тях 

площи на открито.
4.2 Осигуряват дезинфектант за 

ръце на входа на обекта.
4.3 Създават организация за кон-

трол на входа на обекта по отноше-
ние броя на влизащите лица с цел 
недопускане струпване на хора и 
спазването на дистанция.

4.4 Поставят на видно място на 
информационни табели или ин-
формират по друг начин потреби-
телите на услуги за задължението 
за спазване на физическа дистан-
ция, хигиена на ръцете и носене на 
защитна маска на лицето при посе-
щението на съответния обект.

 5. Всички лица, когато се нами-
рат в закрити обществени места 
са длъжни да имат поставена за-
щитна маска за лице за еднократ-
на или многократна употреба или 
друго защитно средство, покрива-
що носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, 
шлем и други), които се използват 
съгласно препоръките в Приложе-
ние  № 3 от заповед №РД-01-262 от 
14.05.2020 година на Министъра 
на здравеопазването.

6. По смисъла на настоящата за-
повед „обществени места“ са об-
щодостъпни за всяко лице места, 
като обществен транспорт, търгов-
ски, спортни или културни обекти, 
администрации, молитвени храмо-
ве, места, на които се предоставят 
обществени и други услуги.

7. Противоепидемичната мярка 
за спазване на физическа дистан-
ция от най-малко 1,5 м. разстояние 
между лица, които не са от едно се-
мейство/домакинство се спазва от 
всички лица, които се намират на 
открити обществени места (в т.ч. 
паркове, улици, автобусни спирки).

II. Противоепидемичните мерки 
по т I 1-7 са задължителни за при-
лагане от всички работодатели или 
органи по назначаване и физиче-
ски и юридически лице, които са 
собственици или управляват обек-
ти с обществено предназначение, 
търговски или други обекти, които 
предоставят услуги на граждани-
те, и чиято дейност не е преуста-
новена с акт на държавен орган за 
времето на обявената извънредна 
епидемична  обстановка.

III.  Лицата по т. II са отговорни за 
организиране на прилагането и из-
пълнението на въведените с тази за-
повед противоепидемични мерки.

IV. Не се разрешават посещени-
ята в:

4.1. Увеселителни и игрални 
зали, дискотеки и барове;

4.2. Закрити търговски площи 
на заведения за хранене и развле-
чения – ресторанти, заведения за 
бързо обслужване, питейни заве-
дения и кафе- сладкарници;

4.3. Търговски центрове тип 
МОЛ (представляващи затворени 
обекти, в които са разположени ма-
газини, заведения, развлекателни 
центрове и/или офиси, свързани с 
общи пешеходни пространства), с 
изключение на банкови и застра-
хователни офиси, доставчици на 
платежни услуги, хранителни ма-
газини, аптеки и дрогерии в тях, 
както и заведения за хранене с от-
крита площ и самостоятелен вън-
шен вход;

V. Преустановяват се учебни-
те занятия и всички извънкласни 
мероприятия (занимални, клубо-

ве, зелени училища, екскурзии и 
други) в училища, университети 
и други обучителни институции и 
организации. При възможност се 
въвежда дистанционна форма на 
обучение. Изключение от забрана-
та се допуска по отношение на:

2.1. Провеждане на обучения от 
учебните центрове за обучение на 
водачи за придобиване на правос-
пособност за управление на МПС 
и/или курсове за обучения свърза-
ни с придобиване на квалифика-
ции в областта на транспорта.

VI. Преустановяват се вся-
какви групови форми на дейност 
и работа с деца и ученици, извън 
системата на предучилищното и 
училищно образование, които се 
организират и провеждат от физи-
чески и юридически лица, незави-
симо от правно-организационната 
им форма.

VII. Преустановяват се посеще-
нията на децата в детските гради-
ни и детски ясли.

VIII. Не се разрешава провеж-
дане на масови спортни меропри-
ятия на открити и закрити места 
(в спортни центрове, фитнес зали, 
клубове и други). Изключение от 
забраната се допуска за колектив-
но спортуване за аматьори с до 12 
(дванадесет) участника без със-
тезателен характер, без публика и 
само на открити честа. 

IX. Забранява се провеждането 
на масови културно-развлекателни 
мероприятия на закрито (театри, 
концерти, сценични прояви и дру-
ги), с изключение на посещенията 
на музеи, галерии, библиотеки и 
кина. Мероприятията, които не са 
забранени, се провеждат при зае-
тост на местата до 30% от общия 
им капацитет.

X. Забранява се провеждането 
на всякакви организирани събира-
ния на групи над 10 (десет) лица, с 
изключение на допуснатите меро-
приятия по т. VIII.

XI. Определя се часови диапазон 
от 08:30 часа до 10:30 часа всеки 
ден, в който само лицата на видима 
възраст над 60 (шестдесет) години 
могат да посещават хранителните 
магазини и аптеките.

XII. Забраняват се посещенията 
на спортните и детски площадки и 
съоръжения на закрити обществе-
ни места.

XIII. Преустановяват се посе-
щенията на Пенсионерските клу-
бове на територията на община 
Сатовча, освен тези, които имат 
открити пространства (тераси или 
градини) с условия за работа и 
при спазване на строги противо-
епидемични мерки.
Дейностите, които не са преуста-

новени или забранени с тази запо-
вед, се провеждат при спазване на 
всички противоепидемични мер-
ки, указани в заповедта.
Контрола по изпълнението на из-

дадената от Кмета на общината за-
повед е възложена на органите на 
МВР, РЗИ и кметовете на населе-
ни места, а за село Сатовча  и Ди-
митър Неделчев – специалист ГЗ, 
като при необходимост  се ползва 
и спешен телефон 112.

ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА
НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНАТА
Във връзка с получено от „Водоснабдяване и канали-

зация“ -ЕООД - Благоевград писмо, относно извършване 
на планова профилактика  (почистване и дезинфекция) 
на водопроводните мрежи и съоръжения на територията 
на община Сатовча, приложено предоставяме Ви график 
по населени места и часове, в които ще бъде нарушено 
водоподаването.                            ГРАФИК
ВАЖНО! По 

време на про-
ф и л а к т и к а т а 
на водопровод-
ната мрежа и 
съоръжения в 
ко н к р е т н о т о 
населено място 
водата не е го-
дна за питейно-
битови нужди, 
за което неудоб-
ство „Водоснаб-
дяване и кана-
лизация“ ЕООД 
гр.Благоевград  
се извинява на 
всички абонати. 

 
 

   
 

 08:00 26.05.2020
17:00 29.05.2020

 08:00 18.05.2020
17:00 19.05.2020

 08:00 19.05.2020
17:00 21.05.2020

 08:00 04.06.2020
17:00 05.06.2020

 08:00 03.06.2020
17:00 04.06.2020

 08:00 27.05.2020
17:00 29.05.2020

 08:00 29.05.2020
17:00 30.05.2020

 08:00 21.05.2020
17:00 22.05.2020

 08:00 19.05.2020
17:00 22.05.2020

 08:00 28.05.2020
17:00 29.05.2020

 08:00 01.06.2020
17:00 04.06.2020

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
по повод мюсюлманския празник

Рамазан Байрам
Уважаеми жители на община Сатовча,
Уважаеми празнуващи,
След дългия пост, в който се 

съпреживява болката на бедните, 
гладните, болните и страдащите,  
идва време за покаяние и опро-
щение, за помирение и протегна-
та ръка към онези, които са лишени от материални блага. 
Месец Рамазан е символ на братолюбието и приятел-

ството, на доверието и единството, на добросъседството 
и сближаването.
В Свещената книга е записано:
 „Бъдете щедри на добри дела. Надпреварвайте се в 

добрините!“.
Човек без вяра, е като дърво без корен. 
В трудните дни, на които сме подложени, предвид 

обявената епидемична обстановка в страната свързана с 
разпространението на COVID-19, нека се уповаваме на 
вярата. Нека бъдем заедно в отстояването на най-важни-
те за съществуването на човека предпоставки – мира, 
здравето и добротата. Вярата ще ни обедини! Вярата ще 
бъде наш пътеводител към доброто.
Нека бъдат приети молитвите Ви и намерите покой в 

душите си!  
Бъдете здрави и правете  добро, то ще се върне при Вас.
ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ! Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
по случай 24 май - ден на българската просвета 

и култура и на славянската псиемност
Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
Приемете моите поздравления по 

повод 24 май - Ден на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост!
На този светъл празник засвиде-

телствам своето уважение и почит 
към Вас и неуморния труд, който 
полагате в името на просвещението и опазването на 
българските традиции, в отдаденост на образоването на 
децата и възпитанието им в дух на културно развитие и 
морална отговорност към безценните завети на Светите 
братя Кирил и Методий.
Макар и в дни на изпитание, в дни на обявена епидемич-

на обстановка свързана с разпространението на COVID-19, 
несломимият български дух продължава да съществува, 
благодарение на стремежа Ви да превърнете всяко зрънце 
знание в плодороден житен клас! 
Желая Ви крепко здраве, за да можете да берете плодове-

те на труда си и да водите младите поколения към светли 
бъднини!  
      ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча



Н О В И Н И
18 - 24 май 2020г., брой 20

През 1857г. денят на Светите братя е почетен в 
българската църква „Свети Стефан“ в Цариград 
заедно със служба и за Свети Иван Рилски. През 
1857 г. този ден е отпразнуван и в Пловдив в църк-
вата „Света Богородица“. Учителят Йоаким Груев 
произнася вълнуващо слово за живота и делото 
на двамата братя. Първото честване на празника 
в София е през 1859 г., но традицията е свързана 
с дата 11 май, от 1880 г. започва да се провежда 
шест- вие. През 1885 г. дата е обявена за „Ден на 
просветата“ в малка църква край Златния рог в Цариград. С въвеждането на Григориан-
ския календар 24 май се отбелязва като църковен, училищен и всенароден празник (1916 
г.). През социалистическия период, денят е обявен за официален празник през 1957 г., 
но след 1969 г. църковното честване е отделено и остава на 11 май - Деня на Светите 
равноапостоли Кирил и Методий. За официален празник е обявен с решение на 9-ото 
Народно събрание на 30 март 1990 г. По традиция денят се отбелязва с литийно шествие 
до паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека, поднасяне 
на венци и цветя в столицата. Празник на народните читалища Чества се съгласно Устава 
на Съюза на народните читалища, приет от 26-я редовен конгрес през ноември 1990 г.

20 Май 2020, Сряда,
 Световен ден на метрологията 
Обявен е с Решение 342 на Министерския 

съвет от 17 май 2001 г. На 20 май 1875 г. на 
проведената в Париж, Франция, междуна-
родна техническа конференция 17 държави 
подписват Конвенция за метъра, с което 
метричната система става световна. В Бъл-
гария първият Закон за мерките и теглилките 
е приет на 15 ноември 1888 г. Той е един от 
първите метрологични закони в света, и е 
признат от световните научни среди като един от най-съвършените в тази 
област. След приемането му в България се въвежда като задължителна ме-
тричната система. Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно 
събрание на 24 април 2002 г. Държавната агенция за метрология и технически 
надзор осъществява държавното управление в областта на измерванията. 

21 Май 2020, Четвъртък,
Свети равноапостолни Константин и 

Елена 
Празник в памет на Светите Равноапосто-

ли император Константин и неговата майка 
Елена. Царуването на Константин е свързано 
с налагането на християнството като офи-
циална религия - Милански едикт (313г.). 
Самият той приема християнската вяра в 
края на живота си. Според преданието, майка 

му царица Елена отива на поклонение в местата, където е живял Христос, 
построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. 
Денят е свързан с годишнината от смъртта на Константин Велики, римски 
император /около 280-337/. Той премества столицата на Римската империя в 
гръцката колония Бизантион. На 11 май 330 г. новият столичен град е осветен 
и наречен в негова чест Константинопол. 
На този ден именници са всички с имена Елена (означава - факел), Ели, 

Елка, Койчо, Константин (означава - твърд), Коста, Костадин, Костадинка, 
Кунчо, Ленко, Стамен (означава - постоянен), Станимир, Станка, Стоил, 
Стоян, Стоянка, Трайко.

23 Май 2020, Събота,
 Професионален празник на НРС
 На този ден през 1947г. се създава българ-

ското задгранично разузнаване, което функ-
ционира до края на 1989г. като структура 
в Министерство на вътрешните работи. С 
Указ 152 на Държавния съвет от 5 февруари 
1990г. се създава Национална разузнавател-
на служба при Държавния съвет на НРБ. 
По силата на указа външно-политическото 
разузнаване на държавата се възлага на новосъздаденото самостоятелно 
ведомство. Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от 37-ото Народно събрание на 13 декември 1995г., в сила 
от 28 февруари 1996г., НРС е включена в състава на въоръжените сили. Със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили, приет от 39-ото Народно събрание на 5 април 2002г., НРС е извадена от 
състава на въоръжените сили на България. По отношение на правомощията 
на ръководителите и на статуса на служителите на НРС се прилага Законът 
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 40-ото 
Народно събрание на 29 април 2009г. Функциите, задачите и дейността й 
са в съответствие с Концепцията за национална сигурност на Република 
България, приета от 38-ото Народно събрание на 16 април 1998г., както и със 
Закона за специалните разузнавателни средства, приет от 38-ото Народно 
събрание на 8 октомври 1997г. За професионален празник на НРС денят е 
обявен със заповед на директора на ведомствата от 2006г. 

24 Май 2020, Неделя,
 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 
Официален празник посветен на делото на Светите братя равноапостоли Ки-

рил и Методий, създатели на славянската писменост. За първи път, празникът 
в памет на създателите на славянската писменост се чества в епархийското 
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив през 1851 г. по инициатива 
на Найден Геров. На 11 май 1856 г. Йоаким Груев извежда за първи път на 
манифестация ученичките от Пловдивското класно девическо училище. 

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.05.2020 г.
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         Детелини
Когато сам намериш детелина
с примамливите четири листа,
ще имаш най-щастливата година
и най-желаните от теб неща.
Такава детелина да откъснеш,
щастливо предсказание било.
Но щастието трябва да се търси –
то никога не идвало само.
Детелини, детелини, детелини,
аз ви търсих по безкрайната земя.
Детелини, детелини, детелини,
многобройни сте, но само с три листа.
Аз искам от листенцата вълшебни
едно за мен да има на света.
Те носят само четири надежди,
а винаги една е любовта.
Асен Ошанов
Винаги когато видим поляна от детелини за-

почваме да се взираме, търсейки между всички 
тях една единствена – тази, която е с четири 
листа, специалната детелина, съкровището 
между всички.
Още от ранно детство сме чували и знаем, че 

тя е особено усещане и притежава магическа 
сила, което е резултат на тяхната уникалност и 
рядкост – на около 10 000 трилистни има едва 
една четирилистна детелина.
Какво разказват поверията и легендите за 

детелината? 
Според най-разпространеното вярване всяко 

от листата на четирилистната детелина има оп-
ределено значение. Първият лист символизира 
Вярата, вторият – Надеждата, третият – Любовта, 
а четвъртият – Щастието. Според  древната 
легенда да откриеш четирилистна детелина 
означава голям Късмет, защото, ако имаш Вяра, 
пазиш Надежда и търсиш Любов ти със сигурност 
ще намериш своето Щастие!
Още Авицена е използвал сок от свежа дете-

лина, като средство за бързо заздравяване на 
рани, а отвара от растението – при бъбречни 
заболявания. Лечителите в средноазиатските 
страни със същата отвара лекували простуда и 
дори малария. В миналото по нашите географски 
ширини жените пък вярвали в подмладяващата й 
сила.  Прабабите ни  събирали преди изгрев роса 
от детелина, изливали я в малък съд, поставяли 
вътре три свежи стръкчета и ги оставяли да 
престоят до залез. А вечерта си миели лицето с 
водата, сигурни, че ще се заличат бръчките им.
Четирилистната детелина е символ на ста-

робългарския род  Дуло. Кръгчето посредата е 
Онгъла, а четирите листенца са посоките по които 

са поели българските родове след потопа – по 
часовниковата стрелка и отново са се завръща-
ли. Всъщност детелината е точната схема на 
началото и пътя на българските племената от 
Онгъла. Истинска четирилистна детелина е един 
от древните български символи.
В ирландската традиция трилистната детелина 

символизира Светата Троица. Свети Патрик е 
използвал детелината, за да обясни на невярва-
щите идеята за триединството – така както три 
листа растат заедно в едно растение, така и един 
Господ има три лица. А всеки лист на детелината 
символизирал Отца, Сина и Светия Дух. Когато 
е открита четирилистната детелина, започнало 
да се вярва, че четвъртото листо символизира 
Божията милост.
Друга легенда разказва за това, как когато 

Адам и Ева били изгонени от Райската градина, 
Ева откъснала четирилистна детелина, за да си 
спомня за дните прекарани там. Затова, ако в 
градината ви има четирилистна детелина, в нея 
има и късче от Рая и божията благословия е с вас.
В Средновековието пък се смятало, че четири-

листната детелина носи не само щастие, а който 
я откриел дори можел да вижда феи и горски 
духове. Затова децата обикаляли полетата с 
надежда да намерят детелина и да надникнат в 
магичния свят на приказките.
Растението носи особено значение и в други 

религии. За брамините четирилистната детелина 
е символ на слънчевото колело и на четирите 
главни културни области около Покрива на света 
– Индия  на юг, Средиземноморието на  запад, 
татаромонголските области на север и Китай на 
изток.  Келтите и други езичници също съзирали 
в детелината символ на слънцето.
Затова и до днес се вярва, че който 

намери четирилистна детелина, ще е 
благословен. Бъдете благословени и 
нека късметът ви съпътства винаги!

МАГНЕТИЗМЪТ НА ДЕТЕЛИНАТА



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПОВЕЧЕ СЕМЕЙСТВА ЩЕ ПОЛУЧАТ
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ 375 ЛЕВА

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 го-
дини, както и семейства, в които единият или двамата 
родители са останали без работа, но нямат право на 
обезщетение за безработица, също ще могат да полу-
чат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите 
групи, на които приоритетно ще се отпуска тази под-
крепа, се разширява с цел да се намалят негативните 
последици върху семействата с деца, които изпитват 
финансови затруднения 
по време на извънредното 
положение. Кандидатства-
нето по новите критерии 
започна от 5 май.
От помощта ще се въз-

ползват преимуществено 
семейства с деца, в които 
към момента на заявяване 
на помощта двамата или единият от родителите няма 
право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 
работни дни неплатен отпуск поради невъзможност 
да работят от къщи. Същите права имат и родителите, 
които сами отглеждат децата си.
Еднократна помощ от 375 лв. ще се изплаща на 

семейства, които не са получавали помощ на същото 
основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да 
имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, 
аренда и др.
Помощта ще се изплаща в случай, че родителите, 

които кандидатстват за нея не са включени в схемата 
за компенсации за запазване на работните места, до-
била популярност като мярката 60 на 40.
Двамата родители или самотният родител трябва да 

са осигурявани по реда на Кодекса за социално оси-
гуряване в последните 6 месеца. Това условие няма 
да се прилага за безработните родители без право на 
обезщетение за безработица.
Помощта ще се отпуска приоритетно на семейства, в 

които единият родител е в неплатен отпуск, а другият 
не получава обезщетения за безработица, временна 
нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 
и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална 
пенсия за инвалидност). Предимство при получаване-
то на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, 
в които месечният доход на човек през месеца преди 
ползването на неплатен отпуск е 610 лв.
Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата 

от семейството са посещавали детска ясла, детска 
градина или училище преди 13 март 2020 г. Еднократ-
на помощ от 375 лв. ще се отпуска и на доброволни 
приемни семейства и семейства на близки и родни-
ни, при които е настанено дете по реда на Закона за 
закрила на детето, които отговарят на критериите за 
получаването й.
Подкрепата е насочена приоритетно към семейства-

та, които отговарят на някое от описаните по-горе 
изисквания. За нея могат да кандидатстват всички 
останали нуждаещи се лица и семейства, които из-
питват затруднения за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-би-
тови и други жизненоважни потребности по време на 
извънредната ситуация, причинена от разпростране-
нието на вируса Covid-19.

ВРЪЩА СЕ НОРМАЛНИЯТ СРОК
ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТОКА! ИНАЧЕ… ГО СПИРАТ   
С отпадането на извънредното положение в страната 

се възстановява нормалният 10-дневен срок за плащане 
на консумирана електроенергия.
В помощ на потребителите в условията на кризата за-

ради коронавируса правителството бе удължило времето 
за плащане на фактурите за ток първо на 20, а после и на 
30 дни, но вече се връща принципният график.
Нормалният срок за плащане ще важи за издаде-

ните след 13 май фактури, след изтичането на 10-те 
дни започват да текат още 10 дни, в които се събира 
законната лихва за забава. След това вече дружествата 
имат право да прекратяват електрозахранването.
Всеки клиент може да заяви, че иска да получава 

безплатен СМС, когато му е издадена фактура и когато 
е пропуснал срока за плащане и предстои прекъсване 
на захранването. Плащането може да става както в 
клиентските центрове, които спазват противоепиде-
мичните изисквания, така и по банков път, през бан-
комат и онлайн.
С приключва-

нето на извънред-
ното положение 
компанията въз-
становява и дей-
ността си по пла-
нови дейности по 
мрежата и енер-
гийни съоръже-
ния. Това може 
да доведе до спиране на тока при присъединяване на 
нови клиенти, ремонтни и рехабилитационни дей-
ности, метрологична проверка на средства за измер-
ване и други. ЕВН обаче твърди, че ще предприема 
това за максимално кратки срокове и по начин, който 
да отчита сутрешните образователни процеси, пред-
вид все още протичащото онлайн обучение вкъщи.

По стечение на обстоятелствата още щом се при-
бера в България ще имам нужда от здравни грижи 
редовно, основно за следене на бременност (патоло-
гична), затова искам да възстановя здравноосигури-
телните си права, като платя наведнъж необходи-
мите за това вноски. По справка от системата на 
НАП не съм осигурена в България от м.10.2017 г. до 
момента. Моля да ми укажете каква сума е необхо-
димо да заплатя - т.е. за всичките близо 30 месеца до 
март 2020г. според здравния калкулатор на сайта Ви 
ли? Ако не - моля кажете как да проверя и заплатя 
дължимото, за да съм с възстановени права в Бълга-
рия още сега. Много е важно за мен!
След като платя необходимата сума, и след из-

вестно време получа и формулярите за платени да-
нъци и осигуровки и в Англия, ВЪЗМОЖНО ЛИ Е да 
изискам по някакъв начин връщане на известна сума 
от здравните осигуровките, които ще са платени и 
в Англия, и в България?
Отговор от НЗОК: Събирането на средства от задъл-

жителните здравноосигурителни вноски се осъществява 
от Националната агенция за приходите (НАП) и тя е 
институцията, която отговаря за здравноосигурителния 
статус на гражданите в България. Консултации, свързани 
с определяне, начисляване, възстановяване  и внасяне 
на здравни вноски, се дават от определени в НАП 
длъжностни лица. Освен това европейските формуляри, 
издадени от  компетентните институциите на  други дър-
жави-членки на ЕС, удостоверяващи завършени периоди 
на осигуряване в съответната държава, се представят  в 
териториалната дирекция/офис на НАП по местоживе-
ене у нас (по постоянния адрес на физическото лице).
В този смисъл  така поставеният от Вас въпрос  е от 

компетенциите на НАП. На единния телефонен номер 
за цялата страна - 070018700 експертите на Агенцията 
предоставят консултации по тези въпроси. Запитвания 
могат да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.
По отношение признаване на придобити  здравно-

осигурителни периоди във Великобритания, с цел 
включване в осигурителната система на България при 
предстоящо осигуряване в нея, трябва да имате пред-
вид, че  ще Ви е необходим удостоверителен документ 
–  британски формуляр S041.
Формулярът се издава от компетентната британска 

институция единствено при поискване по служебен път 
от НЗОК/РЗОК. За целта трябва да  подадете бланково 
заявление по образец в районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене. То е публикувано на 
интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg)  - меню 
„Международни въпроси“, подменю „Европейска ин-
теграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурителни 
периоди, придобити в различни държави от ЕС“. Към 
заявлението се прилага попълнена анкета на англий-
ската осигурителна институция – HMRC (CA3916 
application form), копие от Payslip, копие от Р45 и  от 
Р60; копие от личния ЗО номер (NIN). Попълнената 
анкета и пейслиповете са задължителни. В случай че 
сте Self-employed – копие от личния ЗО номер (NIN); 
анкетна карта; копие от Payslip.
Във връзка с обявеното извънредно положение в 

страната, породено от  пандемията от коронавирус, 
гражданите могат да подават заявления по реда на евро-
пейските регламенти по поща/чрез куриерски услуги/ на 
електронните адреси на РЗОК.  На интернет страницата 
на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“ са публи-
кувани адресите и телефонните номера на  районните 
здравноосигурителни каси. За повече подробности може 
да се обърнете към съответната РЗОК.
След  представяне на формуляр S041 в територи-

алната дирекция/офис на НАП по постоянен адрес 
у нас, въз основа на данните, посочени в документа, 
месеците без данни за здравно осигуряване в България 
ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравнооси-
гурителният Ви статус.
По отношение  оказването на медицинска помощ на 

бременни жени с прекъснати здравноосигурителни 
права, Ви информираме, че за всички лица с българско 
гражданство, съгласно „НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 
г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно не-
осигурени жени и за извършване на изследвания извън 
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца 
и бременни жени“ здравнонеосигурените жени имат 
право на един преглед при специалист по акушерство и 
гинекология, изследвания и раждане.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЩЕ КРЕДИТИРА ОДОБРЕНИ
ПРОЕКТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ПРИ 3% ЛИХВА

    За поредна го-
дина кандидатите с 
одобрени проекти по 
Националната про-
грама по пчеларство 
(НПП) могат да кан-
дидатстват за креди-
ти, отпуснати пряко 
от ДФ „Земеделие“. 
Със свое решение 
Управителният съвет на ДФЗ утвърди условията, при 
които бенефициерите по НПП 2020-2022 г. ще имат 
възможност да реализират проектите си чрез кредит.

   Възможността за кредитиране ще позволи на пче-
ларите да получат предварително финансов ресурс за 
реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, 
В и Д от Програмата – за закупуване на нови кошери, 
отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински пре-
парати, както и за закупуване на пчеларско оборудване 
и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.
Схемата допринася за значително увеличение в усво-

яването на средствата по НПП. Максималният размер 
на отпусканите средства е до 95% от размера на полага-
щата се безвъзмездна финансова помощ. За първи път 
през настоящата година отпада еднократната такса за 
обработка и управление, която беше 0,5 % от размера 
на кредита. Погасяването на заема се осъществява чрез 
прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.

  Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди 
годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от 
Фонда кредити за 2020 година. 

ДО КРАЯ НА МАЙ СЕ ПУСКАТ 16 МЛН. ЛВ. 
В ПОДКРЕПА НА РИБНИЯ БРАНШ

До края на май 
министерството 
на земеделието ще 
отпусне 16 мили-
она лева в подкре-
па на рибарския 
бранш, които ще 
се разпределят по 
три мерки. Парите 
са „спестени” от 
програмата морско дела и рибарство и с тях ще се 
компенсират риболовците, понесли загуби от извън-
редното положение. 
Очакванията са обезщетенията да бъдат насочени 

към 100 риболовни кораба. Целта е да има подкрепа 
и за най-малките.

НОИ ОСИГУРЯВА ОНЛАЙН ДОСТЪП
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ С ДАННИ ЗА
ИЗПЛАТЕНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ 

Националният осигурителен институт (НОИ) уве-
домява, че работодателите могат да ползват електрон-
на услуга, чрез която се предоставя информация за 
изплатените компенсации по реда на Постановление 
на Министерски съвет 55 от 30 март за определяне 
на условията и реда за изплащане на компенсации на 
работодатели с цел запазване на заетостта на работ-
ниците и служителите при извънредно положение, 
обявено с решение 
на Народното събра-
ние от 13 март.
Информацият а 

съдържа данни за 
работниците и слу-
жителите, на които 
е  изплатена  ком-
пенсацията ,  броя 
на работните дни и 
месеца, за който се изплаща, размер на компенсацията 
и на осигурителните вноски, дата на плащане.
Електронната услуга е достъпна чрез интернет 

страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услу-
ги”, “Справки”, съответно в раздели: “по Булстат и 
ИКО на НОИ” след въвеждане на ЕИК на осигурителя 
и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), изда-
ден от НОИ или “със сертификат” – за регистрирани 
потребители с Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), съдържащ ЕИК на осигурителя.

До 20-ти май: ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 

ал. 2 от ЗСВТС на Интра-
стат-декларации пристига-
ния/изпращания за месец 
април 2020 г., за новореги-
стрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало теку-
що задължение.
До 25-ти май: ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодате-

ля на авансовия данък, удържан през месец април за 
доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец април, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 май.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАЙ 2020г.

Въпрос: От май 2018 г. работя и пребивавам в 
Обединеното Кралство, като първата година бях 
на трудов договор, а втората - до момента, като 
самоосигуряващо се лице. На 10 юни се връщам 
окончателно в България (местожителството 
ми е в гр. С . , обл. К.) и към този момент съм с 
прекъснати здравноосигурителни права в Бълга-
рия, докато не взема съответните документи от 
Обединеното Кралство и осигуровките ми бъдат 
признати и в България.



ЯГОДИТЕ ПОДОБРЯВАТ ЗДРАВЕТО
НА СЪРЦЕТО И ПОНИЖАВАТ НИВАТА 

НА КРЪВНАТА ЗАХАР   
В сезона на свежите ягоди може би не е лоша идея да 

се замислим за ползите, които малките червени плодо-
ве могат да донесат за здравето ни. Освен, че са много 
ароматни и вкусни, много проучвания показват, че кон-
сумирането на ягоди е свързано с намален риск от много 
хронични заболявания. Освен това те могат да подобрят 
здравето на сърцето, да понижат нивата на кръвната захар 
и да помогнат за превенция на рак.
Здраве на сърцето
Сърдечните заболя-

вания са най-честата 
причина за смърт в 
световен мащаб. Про-
учвания са установили 
връзка между горските  
плодове или ягодите – 
и подобряването здра-
вето на сърцето. Спо-
ред проучване при хора на средна възраст с установени 
рискови фактори за сърдечни заболявания, плодовете 
могат да подобрят HDL (добрия) холестерол, кръвното 
налягане и функцията на кръвните тромбоцити.
Ягодите могат също така да:
• подобрят състоянието на антиоксиданти в кръвта
• намалят оксидативния стрес
• намалят възпалението
• подобрят съдовата функция
• подобрят липдения профил но кръвта
• намалят вредното окисляване на LDL (лошия) хо-

лестерол
Регулация на кръвната захар
Когато въглехидратите се усвояват, тялото ни ги раз-

гражда на прости захари и ги освобождава в кръвта. То-
гава започва да отделя инсулин, което казва на клетките 
да вземат захарта от кръвния поток и да го използват за 
гориво или съхранение. Дисбалансите в регулирането на 
кръвната захар и диетите с високо съдържание на захар 
са свързани с повишен риск от затлъстяване, диабет тип 
2 и сърдечни заболявания. Ягодите изглежда забавят 
обработването на глюкозата, така и на инсулина след 
прием на богата на въглехидрати храна. По този начин 
те могат да бъдат особено полезни за предотвратяване 
на метаболитен синдром и диабет тип 2.
Превенция за рак
Ракът е заболяване, което се характеризира с некон-

тролиран растеж на анормални клетки. Образуването 
и прогресията на рака често са свързани с оксидативен 
стрес и хронично възпаление. Редица изследвания пред-
полагат, че плодовете могат да помогнат за предотвра-
тяване на няколко вида рак чрез способността им да се 
борят с оксидативния стрес и възпалението .  Защитните 
ефекти на ягодите се дължат на елаговата киселина и 
елагитанините, за които е доказано, че спират растежа 
на раковите клетки.

СЕЕМ БАМЯ В ГРАДИНАТА
Много е топлолю-

бива. За да поникне, 
нужно ни е 10-15 дни 
време, през което тем-
пературата на почвата 
да е не по-ниска от 15 
градуса. Такива усло-
вия има едва през вто-
рата половина на май. 
Така тя е и последното 
зеленчуково растение, което се засява през пролетта. 
В началото се с развива бавно, защото все още я няма 
оная топлина, която й е нужна. Но това не е всичко, ко-
ето трябва да знаете, ако искате да я отгледате в своята 
зеленчукова градина.
Видът на почвата за нея не е от значение, но при всич-

ки случаи почвеният слой трябва да е дълбок, влагооб-
мен и да съдържа хранителните елементи в лесно усво-
има форма. Лесно усвоими са те в минералните торове 
и затова бамята реагира много добре на тяхната упо-
треба. С органичните торове се тори предшестващата я 
култура. Освен това почвата трябва да се поддържа по-
стоянно нормално влажна. Това важи най-вече за пери-
ода на плододаване, когато плодовете бързо нарастват и 
трябва да се берат през ден или всеки ден.

Бамята може да бъде засята по бразди на 45-50 см една 
от друга. Семената се засяват по 3-4 в гнезда, отстоящи 
на 25-30 см. Дълбочината на сеитбата е 3-4 см. За малка-
та градина подходяща е и сеитбата на равна повърхност. 
В такъв случай с триъгълна мотика се отварят браздич-
ки, дълбоки до 3-4 см, пак през 45-50 см. Семената се 
пускат ръчно и се заравят с изровената пръст.
За бамята се грижим както и за други зеленчуци – 

окопаване, подхранване, поливане...

КАКВО Е ПОЛЕЗНО ДА ЗАСАДИМ
МЕЖДУ ДОМАТИТЕ

Растенията имат различна съвместимост – с едни се 
“разбират” добре, а към други проявяват непоносимост. 
Съвместимите растения допринасят определени ползи 
едно на друго – едното може да привлича насекоми, 
които опрашват другото или едното да отблъсква вре-
дителите, нападащи другото. Възможно е кореновите 
системи на някои от тях да работят прекрасно заедно.
Смесеното засаждане между домати и други култури 

има допълнителни преимущества – ускорява израства-
нето им, както и подобрява качеството на плодовете. 
Важно за целта е да се знаят и подбират подходящите 
компаньони.
Цветя, съвместими с доматите
Много красиво цъфтящи растения са репеленти, 

отблъскващи насекомите и засаждането им редом с до-
матите помага да се намалят пораженията от вредители.
Невенът има ненатрапчиво присъствие в градината 

и подобрява не само естетиката, но и други обитатели 
в нея. Той е добър компаньон на повечето културни 
растения. Миризмата му отблъсква много вредители. 
Учените са установили, че невенът отделя лимонен 
– вещество, безопасно за опрашителите, но прогонва 
трайно белокрилката и доматения молец (дупчи и ув-
режда плодовете).
Невенът бори не 

само  вредителите 
по надземните час-
ти на доматите, но 
корените му отделят 
вещество, отблъсква-
що кръглите червеи 
и нематоди, които 
нараняват и изяждат 
корените му.
В борбата срещу 

нематодите и малките почвени червеи ефикасно действа 
и тагетисът – цветовете му отделят фитонциди, които 
ги отблъскват. Прецъфтелите цветове се закопават в 
между доматите и по този начин оздравяват почвата, 
борейки се с болестотворните гъби, които предизвикват 
фузарийното и вертицелийно увяхване.
Специалистите са установили, че метличината, 

космоса, рудбекията и астрите, засадени в бизост до 
доматите водят допълнителна борба, като привличат 
насекоми, хранещи се с вредители.
Подправки, които се съчетават добре с доматите в 

градината
Подправките са растения, които добавят приятни аро-

матни нотки на храната ни, но много от тях са и отлични 
компаньони като растения. Класическото съчетание 
на домати и босилек работи не само в кухнята, но и в 
градината. Ефективно действа срещу доматения сив 
червей, известен още като подземна нощенка. Поречът 
(лекарствена краставица) има същото действие.
Няма научна обосновка, но по наблюдение и мнение 

на производители босилекът, засаден между доматените 
растения, подобрява вкусовите качества на плодовете.
Доказано е, че ментата не само повишава общия 

имунитет на доматените растения, но подобрява вкуса 
на плодовете. Тя може да се засажда между растенията, 
а също да се използва за мулчиране.
Маточината и монардата, явяващи се близки род-

ственици на ментата, също привличат опрашители, 
подобряват вкуса и благоприятстват интензивното 
развитие на доматите.
Друга подправка, която добре расте заедно с доматите, 

е магданозът. Той ускоряват развитието на растенията и 
привлича хищни насекоми, които се хранят с вредители.

18 - 24 май 2020г., брой 20

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.

ГЛУХАРЧЕТО НЕ Е ДОСАДЕН БУРЕН,
А ОТЛИЧЕН БИОТОР И ИНСЕКТИЦИД 

Глухарчето  е 
много често сре-
щано в нашите 
географски ши-
рини и се прие-
ма като един от 
злостните пле-
вели, но то крие 
неподозирани 
ползи, както за 
градината, така 
и за собственото ни здраве – като профилактично и 
лечебно средство. След узряване красивите жълти 
цветове се превръщат в пухени семена, които се 
разнасят от вятъра на големи разстояния и дават 
потомство. Тази способност за самозасяване, съ-
четана с непретенциозност, прави глухарчетата 
невероятно жизнеспособни растения.
С какво е ценно глухарчето?
Глухарчето е плевел и като повечето плевели може 
да извлича от почвата и да натрупва в себе си големи 
количества фосфор, калий, калций и други полезни 
микроелементи и хранителни вещества.
Зелените листа на глухарчето съдържат големи ко-
личества азот, а красивите жълти цветове са богати 
на каротеноиди, житамин С, В2, В6, Р (рутин), мед, 
желязо, магнезий, титан, никел, бор и други елемен-
ти. Корените на растението натрупват до 30% инулин 
въглехидрат и около 15% белтъчни вещества, дъбил-
ни вещества, етерични масла, стероли и органични 
киселини, смолисти и слизести вещества.
Това богато съдържание на различни компоненти в 
глухарчето го прави много ценно при отглеждането 
на културни растения.
Как се приготвя тор от глухарче?
Приготвянето на зелен тор от глухарче не се раз-
личава от този от коприва или други растения. При 
недостатъчни количества зелена маса могат да се 
добавят други растения – коприва, лайка, мента, 
равнец, репей, синап и др. На един килограм зелена 
маса се добавят около 2-2,5 литра вода.
В топло време ферментацията протича много бър-
зо и след седмица-две е възможно да се използва. 
Когато времето е студено е необходимо повече 
време за приготвяне на инфузията, защото процесът 
протича по-бавно.

 „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                                                                                                              

Двама приятели се събрали на по бира.
- Я да те попитам нещо... Ти вярваш ли в пре-

раждането?
- Разбира се,че вярвам!
- Ай стига бе! Сериозно ли говориш?
- Па дааа... Аз постоянно срещам жени,които 

твърдят,че са на 30 г., а си спомнят неща от преди 
40-50 години...

- Пено, мари! Оти така крещи твой Иван?
- Ааа, нищо. Излизат му зъбите.
- К‘ви зъби, мари? Той е на 70?!?
- Ами, вчера ги глътна и сега му излизат.

СУПА ОТ ЛАПАД
Необходими продукти:
600 г лапад, 1 връзка пре-

сен лук, 1 малък морков, 80 
г ориз, 3-4 с. л. олио, 1/2 ч. 
л. червен пипер, 1/2 ч. л. 
смлян черен пипер, сол и 
лимонов сок на вкус.
Начин на приготвяне: Ситно нарязаният лук 

задушаваме до омекване в сгорещената мазнина. 
Прибавяме настъргания морков, след това измития и 
нарязан лапад. Поръсваме червения пипер, разбърква-
ме и веднага наливаме 1 литър гореща вода. Слагаме 
измития ориз, посоляваме и варим, докато оризът 
омекне. При поднасянето подправяме супата с черен 
пипер и лимонов сок.
Съвместими с доматите зеленчуци
Лукът и чесънът са сред най-добрите партньори на 

доматите. Лукът, засаден сред доматите, ги защитава 
ефективно от акари, голи охлюви и щипалки. Много 
популярно трио са още чесънът, босилекът и доматите. 
Чесънът е ефикасен срещу въшки, акари и нематоди.
В повечето случаи съвместимостта на растенията се 

основава на знанията и опита, но научните изследвания 
в биоземеделието набират сили и са важен фактор за 
отглеждането на качествена и чиста продукция.


