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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

ПОДМЯРКА 4.1:
ВИЖТЕ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Министерството на земеделието
публикува проекта на насоките за
кандидатстване по „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“
от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
Финансова помощ се предоставя на:
• земеделски стопани за инвестиции
в техните стопанства, пряко свързани
с една или няколко от дейностите по
първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, получени при
отглеждането на селскостопански
животни, както и подготовка на тези
продукти за продажба;
• групи или организации на производители за колективни инвестиции,
като важно условие е над 50 на сто от
членовете им да са собственици или
ползватели на животновъдни обекти,
регистрирани по чл. 137.
Земеделските стопани трябва да
отговарят на следните условия:
• да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.;
• минималният стандартен производствен обем на земеделското им
стопанство е не по-малко от левовата
равностойност на 8 000 евро;
• да са собственици или ползватели
на действащи животновъдни обекти,
регистрирани по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
Финансови параметри:
• Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ е 58 674 000 лв.;
• Максималният размер е до 50 %
от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи за
проектно предложение;
• Минималният размер на общите
допустими разходи за едно проектно
предложение, представено от един
кандидат, е 29 337 лв., а максималният размер – 977 900 лв.
• Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани
земеделски транспортни средства,
включени в проектно предложение,
представено от един кандидат по

настоящата процедура, е 488 950 лв.
Приоритет се дава на проектни
предложения:
• за инвестиции в животновъдни
стопанства;
• за инвестиции в биологично
производство;
• о сигуряващи допълнителна
заетост;
• представени от млади земеделски стопани;
• на територията на Северозападен район и/или райони с природни
и други ограничения;
• реализиращи се в по-голяма близост до зони, в които е възникнала
епизоотична обстановка;
• включващи дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства;
• представени от признати групи
или организации на производители.
Финансова помощ не се предоставя
за дейности, вече включени в проектни предложения, подадени от кандидати по подмярка 5.1 за биосигурност.
Допустими за подпомагане са и
разходи за закупуване на земеделска
техника и специализирани земеделски
транспортни средства, като: цистерни
за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на
живи животни и птици и др.
Може обаче да се закупува и земеделска техника за обработка на
земеделски площи, предназначени
за производство на селскостопански
култури за изхранване на животните,
отглеждани от кандидата и включени
в проектното предложение.
Писмени предложения и коментари
върху публикваните документи могат
да се изпращат до 22 юни чрез ИСУН
2020 или на rdd@mzh.government.bg.

Националният осигурителен институт публикува цените, които ще
се доплащат от желаещите да ползват
санаториум за профилактика и рехабилитация.
От 1 юни базите на НОИ вече приНаближава крайният срок за
емат пациенти.
подаване на искания от страна на
Програмата за едно лице е с проклиентите на банките за отсрочдължителност 10 дни, като цената на
ване на кредитите им заради вънощувките и частична помощ за храведеното извънредно положение
на в размер на 7.00 лв. за всеки ден
заради пандемията от COVID-19“.
от престоя се поема от средствата на
Гражданите и фирмите, които
държавното обществено осигуряване.
биха искали да се възползват от обВ различните бази пациентите тряблекчени условия по описания ред,
ва да доплатят между 15 и 18 лева за
трябва да заявят изрично желанието
един храноден. Почти във всички хоси пред своите обслужващи банки.
тели се дължи и такса за резервация в
Крайният срок за подаване на
размер на 30 лева.
искания е 22 юни 2020 г., а банкиВсяко лице, за сметка на бюджета
те трябва да вземат решение отна ДОО, има право да ползва до четиносно подаденото искане в срок
ри основни диагностични и терапевдо 30 юни 2020 г.
тични процедури дневно.
Редът за отсрочване и уреждаПраво на парична помощ за профине на изискуеми задължения към
банки и дъщерните им дружества е
лактика имат осигурените лица за общо
публикуван на интернет страницата на АББ - https://abanksb.bg/red-otsrochvane-krediti/, заболяване, майчинство и/или трудова
като пълният текст може да бъде намерен и на интернет страницата на БНБ.
злополука и професионална болест.

За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест
последователни календарни месеца,
предхождащи месеца, през който се
провежда рехабилитацията.
Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар
да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Информация за размера на сумите,
които лицата ще заплащат, може да
видите в сайта на НОИ: https://www.
noi.bg/benefits/rehabilitation/5953sumadopl2020
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Брой 76
На 5 юни 2020 година се проведе заседа- начението на имот № 045142, местността
ние на Общински съвет – Сатовча.
Батала, землище на село Сатовча, община
На заседанието бяха приети:
Сатовча, област Благоевград, от начин на
- Актуализация на Програмата за управле- трайно ползване нива в начин на трайно
ние и разпореждане с имотите – общинска ползване урбанизирана територия за „Цех
собственост, в община Сатовча през 2020 за производство на захарни изделия, хляб,
година Програма за управление на община хлебни изделия, офиси, складове, гаражи,
Сатовча за мандат 2019-2023 година
навеси”
- Програма за закрила на детето в община
- даде съгласие за за провеждане на пубСатовча за 2020 година
личен търг с явно наддаване за отдаване
- Общински годишен план за младежта под наем на общински терен (петно № 2)
– 2020 година
за разполагане на преместваем временен
- Информация относно финансовото търговски обект в село Боголин, община
състояние на общински фонд „С един лев в Сатовча, по одобрена схема от главния
помощ на болните деца от община Сатовча” архитект на община Сатовча
и изпълнението на приетите решения
- даде съгласие за за провеждане на
- Отчет за дейността на Общински съвет публичен търг с явно наддаване за про– Сатовча, и неговите комисии за периода дажба на поземлен имот с идентификатор
ноември 2019 – април 2020 година.
65440.45.399 с начин на трайно ползване
Общинският съвет – Сатовча:
изоставена орна земя, с площ 130 кв. м,
- даде съгласие за сключване на договор находящ се местността Дафковица, землис изпълнител без провеждане на открит щето на село Сатовча
9. отмени свое Решение № 80, Протоконкурс или договаряне на основание чл.
27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ за извеждане на кол № 7 на Общински съвет – Сатовча от
принудителна сеч на паднала маса в Отдел/ 24.04.2020 година
- определи представител на община СаПодотдел 90 „о”, находящ се в поземлен имот
с идентификатор 56740.23.425 в местността товча за участие в редовното заседание на
Белково бърдо, землището на село Плетена Общото събрание на Асоциацията по ВиК
на обособена територия Благоевград
– гори, собственост на община Сатовча.
- даде съгласие за за изготвяне на Подро- определи представител на община
бен устройствен план – план застрояване и Сатовча в Сдружение с нестопанска цел
одобрение на задание за промяна предназ- „Долината на Места”.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

23 Юни 2020, Вторник,
Международен ден на SOS-детски селища
Отбелязва се от 1987 г. Годишнина от рождението на австрийския социален педагог Херман Гмайнер, който през
1949 г. създава първите SOS детски селища за изоставени
деца и сираци /1919- 1986/. В 133 страни по света са изградени SOS детски селища.
24 Юни 2020, Сряда,
Ден на българското лекарство
Ден на българското лекарство и професионален празник на магистър фармацевтите в България. Отбелязва се от 1994 г. на
Еньовден по идея на в. „Български лекар“.
По традиция се провеждат Български фармацевтични дни. На Еньовден - денят на
Св. Йоан Кръстител имен ден празнуват
всички, които носят името Деян, Деяна,
Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, Янка, Янита, Янко, Янчо.
27 Юни 2020г, Събота,
Световен ден на риболова
Празникът се отбелязва от
1985 г. по решение на Международната конференция по
регулиране и развитие на риболова, проведена през 1984
г. Риболовът е лов на риба,
който може да бъде, както
промишлен (когато рибата
се лови в големи количества),
така и спортен (за лично
удоволствие, което включва
понякога уловът да не бъде
употребен за храна, а да бъде пуснат обратно в природата). Промишлен риболов: Промишленият включва използване на кораби снабдени със специални
риболовни приспособления - най-често различни видове мрежи. Към него
спада и разполагането на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/
даляни, когато са в морето). Спортен риболов: Спортният риболов се поделя
основно на подводен (често с използване на харпун и подводна екипировка)
и обикновен, който на свой ред се дели на морски (от брега или от лодка),
в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен (обикновено става дума за
улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, мряна, уклей, пъстърва).
Съществува и подледен спортен риболов, при който обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, бяла риба, пъстърва. При спортния риболов
се използват комплект риболовни принадлежности (такъм от турк. takım съвкупност, комплект): риболовен прът тип: телескоп без водачи, телескоп
с водачи тип: мач, болонезе, спининг, фидер, макара, плувка, тежест, звънче
(шпионка), риболовно влакно (корда), кука, повод, вирбел, блесна и други.
Риболовът отдавна вече не е само средство за поминък, но и хоби, което при
повечето хора по-късно се превръща в страст. Онези, които споделят тази
страст имат възможността да празнуват своя празник само няколко седмици
след като уловът е разрешен официално.

кларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите
за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92
и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък
върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността
от опериране на кораби.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането
към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с
персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран
електронен подпис (КЕП).
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700
от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

ДФЗ: Т ЕРЕННИТЕ ПРОВЕРКИ ЗАПОЧВАТ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
От 18 юни започнаха теренните проверки по подадените
заявления за директни плащания за Кампания 2020, коментират от Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ).
Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи по схемите
за обвързано подпомагане за
зеленчуци. При проверките
на място се измерва размерът
на парцелите и се констатира
наличието на заявените за
подпомогне култури. Установява се още и дали са спазени
минималните агротехнически
мероприятия, които да гарантират получаването на добиви.
От Фонда припомнят, че през 2019 г. теренните проверки по схемите за обвързана
подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“ бяха увеличени на 50%, вместо законово
установените 5% от заявените площи.
След анализ на резултатите от извършените проверки през 2019 г. и спрямо подадените заявления за Кампания 2020, за първите посещения на място са избрани заявления
със следните култури: домати – оранжерийно производство, пипер – оранжерийно
производство, краставици – оранжерийно производство, домати на открито, пипер на
открито, краставици на открито, корнишони на открито, лук, чесън, картофи.
Ще се проверяват и кандидати с констатирани несъответствия от миналата година,
които за Кампания 2020 са заявили отново схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 19.06.2020 г.
111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 8 ɆȿɋɌȺ
1

ǶȗȍȘȈȚȖȘ, ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȌȈȕȕȐ

ФИРМИ И ЕТ ДЕКЛАРИРАТ И ПЛАЩАТ ДАНЪЦИТЕ СИ ДО 30 ЮНИ

2

ǴȖȌȍȓȐȍȘ-ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘ, ȖȉȓȍȒȓȈ

Над 86 % от фирмите,
плащащи корпоративен данък, са обявили приходите
си пред НАП, дни преди
настъпването на крайния
срок. Едноличните търговци, включително плащащи
патентен данък и земеделските стопани, избрали да се
облагат като еднолични търговци, които вече са подали
декларации за доходите,
надвишават 62 000.
От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи
дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този
ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна де-

3
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ǴȍȌȐȞȐȕșȒȈ șȍșȚȘȈ

ǪȐșȠȍ / ǲȖȔȗȦȚȢȘȕȐ ȕȈțȒȐ
ǪȐșȠȍ / ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ –
ȚȍȒșȚȐȓ, ȖȉȓȍȒȓȖ, ȖȉțȊȒȐ Ȑ ȒȖȎȐ
ǷȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕ ȒȖȓȍȎ / ǯȌȘȈȊȕȐ ȋȘȐȎȐ

ǭȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȒ, ȗȘȖȔȐȠȓȍȕȖ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ
ǻȟȐȚȍȓ, ȕȈȟȈȓȍȕ ȍȚȈȗ ȕȈ ȖșȕȖȊȕȖȚȖ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ (I-IV ȒȓȈș

ǪȐșȠȍ / ǭȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȒȈ Ȑ ȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈ
ǪȐșȠȍ / ǷȖȌȋȖȚȖȊȒȈ ȕȈ ȕȈȟȈȓȕȐ țȟȐȚȍȓȐ
(ǵȈȟȈȓȕȈ țȟȐȓȐȡȕȈ ȗȍȌȈȋȖȋȐȒȈ

1

Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 111 ɆȿɋɌȺ
2
74
5
9
4
3
2
1
1
2
3
2
1
2

ȀȐȊȈȟ

ǶșȕȖȊȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ

ȀȐȊȈȟ,ȔȢȎȒȖ/ȌȈȔșȒȖ ȖȉȓȍȒȓȖ
ǸȈȉȖȚȕȐȒ,șȗȖȔȈȋȈȚȍȓȕȐ ȠȐȊȈȠȒȐ
ȌȍȑȕȖșȚȐ
ǫȓȈȌȈȟ

ǵȈȟ/Ȗșȕ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ
ǹȘȍȌȕȖ

ǲȈȔȍȘȐȍȘ

ǶșȕȖȊȕȖ/ǹȘȍȌȕȖ

Ƕȉȡ ȘȈȉȖȚȕȐȒ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǶșȕȖȊȕȖ/ǹȘȍȌȕȖ

ǴȈȠȐȕȍȕ ȖȗȍȘȈȚȖȘ ȠȐȍȕȍ ȕȈ ȖȉȓȍȒȓȈ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǴȈȠȐȕȍȕ ȖȗȍȘȈȚȖȘ ȠȐȍȕȍ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǸȈȉȖȚȕȐȒ șȋȓȖȉȧȊȈȕȍ ȕȈ ȌȍȚȈȑȓȐ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǹȍȘȊȐȚȤȖȘ

ǹȘȍȌȕȖ

ǸȈȏȕȖșȊȈȟ ȕȈ ȝȘȈȕȈ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǸȈȉȖȚȕȐȒ,ȘȈȏșȈȌȕȐȒ

ǶșȕȖȊȕȖ

ǷȘȖȌȈȊȈȟ-ȒȖȕșțȓȚȈȕȚ

ǹȘȍȌȕȖ

ǿȐșȚȈȟ/ȝȐȋȐȍȕȐșȚ

ǹȘȍȌȕȖ, ȖșȕȖȊȕȖ

ПРИТЧА: СЪКРОВИЩЕТО В НАС

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

Един просяк седял край пътя повече от тридесет години. Един ден край него минал непознат.
– Да имаш малко дребни? – смънкал просякът,
протягайки по навик старата си бейзболна шапка.
– Нямам какво да ти дам – отвърнал непознатият. После попитал: – Какво е това, върху което
седиш?
– Нищо – отвърнал просякът. Някаква стара
кутия. Седя на нея, откакто се помня.
– Поглеждал ли си някога вътре? – попитал
непознатият.
– Не. Защо да гледам? Вътре няма нищо.
– Я погледни – настоял непознатият.
Просякът с мъка успял да отвори капака. Удивен, невярващ и възторжен, той установил, че
кутията е пълна със злато.
Аз съм този непознат, който няма какво да ви
даде и който ви казва да погледнете вътре. Не в
кутия, както в притчата, а още по-близо – вътре в
себе си. Чувам ви да казвате: „Но аз не съм просяк.”
Просяк е всеки, който – дори и да има големи
материални богатства – не е намерил своето

истинско богатство, а то е струящата радост от
Битието и дълбокият и непоколебим мир, който
идва с него. Търсим извън себе си късчета удоволствие или себеосъществяване, одобрение,
сигурност и любов, а носим в себе си съкровище,
в което не само че е включено всичко това, но и
то е безкрайно по-голямо от всичко, което светът
може да ни даде.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЕДНИ ОТ НАЙ-ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ
НА НЕОПИТНИТЕ ШОФЬОРИ
От положението на ръцете до загряването на мотора:
тези грешки трябва да се избягват
Няма нищо срамно да си начинаещ шофьор. Проблемът е само, че някои от грешките, които се допускат от
неопитност, после може да се превърнат в навик за цял
живот. Ето най-често срещаните сред тях, и как да се
отървем навреме.
Правилното сядане
Преди години автоинструкторите отделяха по един час, за
да обучат курсантите
как трябва да седят в
автомобила.
Какво означава да
седите правилно?
Първо, нагласете седалката така, че да имате добра
видимост във всички посоки, но в същото време
спокойно да достигате педалите, и то под удобен
ъгъл - иначе краката ще ви заболят твърде бързо.
При натискане на спирачката до долу коляното ви
все още трябва да остава леко сгънато.
Ръцете трябва да лежат на волана в положение
9:15 - тоест в двете му най-странични точки. Лактите трябва да са сгънати. Много хора така нагласят
седалката и волана, че карат с напълно изправени
ръце. Това не само забавя реакциите им, но и носи
по-висок риск от фрактури при сблъсък.
Гърбът ви трябва да е изправен, а не полегнал назад
на почти 45 градуса, както обичат да карат някои.
Телефон в салона
Писането и четенето на съобщения, докато карате,
е недопустимо. Вероятно на всички се е случвало да
го направят поне веднъж - но рискът, който носи, не
си заслужава.
Разговорите с телефон на ухото също не са безобидни - всъщност те забавят скоростта на реакциите с 20-25%. Всеки съвременен смартфон има
високоговорител - ползвайте поне него, ако нямате
хендс-фрий.
Проблем е и хвърлянето на телефона, където
попадне в купето - и когато звънне, започва едно
опипване и търсене, често при висока скорост. Дръжте телефона на място, където няма опасност да се
хлъзне или изпадне.
Коланите
Освен че може да ви навлече глоба, незакопчаният
колан всъщност увеличава драстично риска от травми при катастрофа. И това важи не само за пътуващите отпред, а и за тези на задната седалка - ако не
са пристегнати, дори при удар с умерена скорост те
могат да полетят напред със сила от няколко тона.
Когато шофьорът на таксито ви каже „може да не
се закопчавате“, той на практика ви подтиква да
изложите живота си на безсмислен риск. Да, закопчаването на колана е досада. Но е полезна досада.
Престрояването
За начинаещите шофьори всяка маневра е сложна, а
престрояването през няколко ленти преди кръстовище
носи огромно напрежение. Разумно е да ги избягвате
поне на първо време, докато посвикнете с автомобила
и контролирането му се превърне в рутина. Навигацията също може да улесни живота на новаците, дори
и да знаят къде отиват - тя примерно отрано може да
подскаже къде да се престроите, за да не се налагат
изнервящи маневри в последния момент.
Лявата лента
Призивът ни към всички, не само към начинаещите, е да избират разумно лентата за движение.
Правилникът наистина не ви задължава изрично да
се движите вдясно, както е извън града.
Освен ако не се престроявате преди кръстовище,
опитвайте да карате по възможност вдясно, и да не
пречите на онези, които карат по-бързо от вас. Много
от злополуките в града идват от някой, който запушва
лявата лента, и друг, който се мъчи на всяка цена да
го изпревари, дори и отдясно.
Ръчната спирачка
Нейната функция е да обезопасява автомобила,
когато е паркиран. Но все повече млади шофьори
смятат, че ръчната спирачка е нещо ненужно. В
люта зима наистина има риск от замръзване при
по-старите автомобили. Но при всички други обстоятелства ръчната ви е нужна. Оставянето на скорост
невинаги е достатъчно, за да предотврати потегляне
на паркирания автомобил. А за всички последвали
щети ще отговаряте вие.
Умора зад волана
Професионалните шофьори добре знаят, че единственият начин да се справят със сънливостта е да
подремнат. Не помагат нито кафетата, нито отвореният прозорец, нито усилената музика.
Но новаците често се изкушават да опитат тези
„способи“, само и само да успеят да довършат порано пътуването си. Нерядко го довършват не по
начина, по който са искали.
Затова винаги бъдете готови да направите половин
час почивка, ако усетите клепачите да натежават. И
по възможност избягвайте твърде дългите преходи.
Рискът от катастрофа след 12 часа зад волана е цели
9 ПЪТИ по-висок, отколкото след 6 часа. Неслучайно

тираджиите са задължени по закон да почиват на
определени интервали.
Загряването на мотора
Някои млади шофьори може и да са чували, че през
зимата моторът трябва първо да загрее, преди да се
подлага на сериозни натоварвания. Но всъщност
това важи за всички сезони. Не ви призоваваме да го
правите на празен ход пред блока. Просто потеглете
и известно време се движете бавно и спокойно, докато работната температура доближи оптималните
градуси. Неслучайно са ви сложили индикатор за
нея на таблото. Натискането на газта до дъно при
все още студен двигател съкращава осезаемо живота
на въпросния двигател.
Силната музика
Забравете за нея. И не само защото гръмката музика доказано влияе зле на концентрацията и бързината
на реакциите.
Главната вреда от усилването на звука до максимум е, че ви пречи да чувате други звуци - примерно
тревожни шумове от собствената ви кола, доближаването на други автомобили, или дори сирените на
линейка или пожарна.
Клаксонът
У нас той се ползва за все по-широк набор от цели:
да стреснеш някого, задето не е потеглил незабавно
на зелен светофар; да поздравиш случайно забелязан
в задръстването приятел; да накараш жената да спре
да се върти пред огледалото и да слиза най-после; да
отпразнуваш факта, че някак си успял да завършиш
12-и клас...
Истината е, че правилникът позволява употребата
на клаксон САМО когато това е необходимо за избягването на произшествие. За останалите случаи
ползвайте други комуникационни средства.

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПОЛУЧИХА
НАД 3,7 МЛН . ЛЕВА ЗА К АМПАНИЯ 2019

Държавен
фонд „Земеделие“ преведе
над 3,7 млн.
лева (3 701 570
лв.) по схемата
за млади земеделски стопани
(МЗС). Подпомагане получават 3 858
стопани, които
са декларирали
площи по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са отбелязали участие по МЗС.
Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от
Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери,
които към годината на първото кандидатстване, не
са били навършили 40 години. Финансова подкрепа
се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП.
Субсидията по схемата представлява допълнителна
надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането
на хектар по СЕПП.
ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията
по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график.

Въпрос: Здравейте, диагностициран съм с
болестта на Паркинсон и се лекувам с Мадопар
250, който се изписва за 50 дни с Протокол за
безплатни лекарства. По време на извънредното
положение изтече протоколът ми за получаване
на лекарството и на 20 март 2020 г. дъщеря ми го
получи от аптека ххх в хххх, според пуснатите
от НЗОК указания и с предупреждение, че щял да
се променя евентуално от Здравната каса кодът
на лекарството и може да има проблем. Минаха
50 дни и на 8 май 2020 г. дъщеря ми отиде отново
в аптека ххххх, за да получи лекарството, както
е според Указанията на НЗОК за удължаване на
срока. Този път й отказаха да дадат лекарството,
защото според тях и указанията, които са получили от Здравната каса, срокът е бил удължен
само за 1 месец и държат да имат протокол от
лекар-невролог. Как трябва да постъпя?
Съпругата ми е с диабет, тя също получава лекарството си Янувия за диабет с протокол. Тъй
като вече има протокол от болницата, дъщеря ми
отиде в представителството на Здравната каса
в ххх с молба да придвижат протокола до РЗОК
-ххххх, за да бъде регистриран, защото нямаме
възможност да пътуваме в момента до там. И
това беше отказано.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАЙ 2020г.
До 25-ти юни: ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец май за
доходи от трудови
правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен
по реда на чл. 42, ал.
6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през
месец май, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни: ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната
на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ
за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през м. май.
Основният ми въпрос е следният:
Кои от всички мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 са спазени и как следва
да се изолираме и предпазваме от заразата, след
като вашите указания не се спазват? Как следва да
постъпваме?
Отговор от НЗО:По отношение удължаването на
срока на валидност на протоколите за скъпоструващо
лечение на хронично болните уточняваме следното:
Съгласно § 21 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни
пациенти, който е изтекъл по време на извънредното
положение, се удължава служебно от Националната
здравноосигурителна каса за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна при
условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса.
Съгласно горецитираната разпоредба служебно се
удължава срокът на валидност на протоколите (по
образец „Протокол за предписване на лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“), изтичащи по
време на извънредното положение, т.е. от 13.03.2020
вкл. до 13.05.2020г. вкл. Валидността на тези протоколи е удължена служебно за времето на извънредното
положение и 2 месеца след неговата отмяна, т.е удължаването е до 13.07.2020 г.
Ако срокът на валидност на даден протокол е изтекъл
на/след 14.05.2020 г., същият не се удължава служебно.
В този случай, с пълното съдействие на договорните
партньори на НЗОК, здравноосигуреното лице следва
да подготви документация по издаване на нов протокол
за продължаване на терапията (в т.ч. клинична оценка,
лабораторни и инструментални изследвания). В тези
случаи се издава нов протокол по общия ред, предвиден в Националния рамков договор за медицинските
дейности (НРД за МД) за 2020-2022 г.
По отношение на лекарствения продукт Madopar
- в НЗОК е постъпило писмо от Рош България ЕООД,
упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба на лекарствените продукти с
международно непатентно наименование Levodopa,
Benserazide (търговско наименование Madopar), с
което информира, че до средата на месец май 2020 г.
на българския пазар ще бъдат налични лекарствените
продукти Madopar Dispersible tablet 100 mg/25 mg x 100
(НЗОК код NF469); Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 100
(НЗОК код NF468) и Madopar HBS Prolonged release
capsule, hard 100 mg/25 mg x 100 (НЗОК код NF467).
От началото на месец май 2020 г. е започнало преминаване към новорегистрираните лекарствени продукти
Madopar Dispersible tablet 100 mg/25 mg x 30 (НЗОК код
NG021); Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 50 (НЗОК код
NG022) и Madopar HBS Prolonged release capsule, hard
100 mg/25 mg x 30 (НЗОК код NG023).
С цел недопускане прекъсване на лечението и безпроблемно осигуряване достъп на пациентите до терапия,
след 30 април 2020 г. не следва да се издават и заверяват
протоколи за лекарствените продукти със старите кодове. А здравноосигурените лица, които имат действащи
протоколи с лекарствени продукти със старите кодове,
трябва да бъдат своевременно насочени към специалист-невролог/специализирана комисия, посочена в
съответните Изисквания. В този случай е необходимо
издаване на нов протокол за съответните лекарствени
продукти с новите кодове. Няма промяна в условията
за предписване и издаване на нови протоколи.
За гореизложеното договорните партньори на НЗОК
- изпълнители на медицинска помощ (лекари) и аптеките, са информирани при предписване и отпускане на
лекарствения продукт Madopar.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗА ДОБРИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИСАЖДАНЕТО
МНОГО ДОПРИНАСЯТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ
ГРИЖИ ЗА ДРЪВЧЕТАТА
За добрия резултат от присаждането много допринасят последващите грижи за дръвчетата. Те трябва да
се наблюдават непрекъснато, докато се получи добро
срастване и развитие на присадниците. След видимо
прорастване на пъпките от присадника, подложките,
присадени на будна пъпка през пролетта, трябва да се
отрежат на 5-6 мм над присадената пъпка. Отрезът се
прави с остра ножица, косо от срещуположната страна
на пъпката. Едновременно с това се срязва и превръзката
от обратната страна на пъпката, но не се премахва. Окулираните през миналото лято на спяща пъпка подложки
трябваше да се съкратят по същия начин още в началото
на пролетта. Ако това не е извършено, трябва да се направи незабавно.
Превръзката се освобождава, след като
пъпките на калема са
се възбудили към растеж и са формирали
няколко листенца. Превръзката се срязва срещуположно на шлема
или между калемите,
ако са повече от един,
без да се премахва.
За да не се счупят присадките от вятъра или по други
причини, желателно е към подложката да се превърже
една пръчка и към нея да се прикрепят филизите от присадените калеми. При присадените на пъпка растения,
когато присадката е близко до почвата, такава пръчка
се забива в земята, близо до подложката, и към нея се
прикрепва младият филиз, като се привързва по-хлабаво
във вид на осморка.
Редовното филизене на подложките и присадените
клони е също важно мероприятие. Освен присадената
пъпка и калем, върху подложките и клоните се възбуждат
към растеж много пъпки. Младите филизи от тях трябва
да се премахват още в началото на тяхното появяване.
Това се прави най-малко 3-4 пъти до началото на лятото. В резултат хранителните вещества се насочват към
присадката, което засилва растежа и доброто срастване
на подложката.
За да се развиват добре дръвчетата, трябва редовно да
се обработва почвата около тях, да се подхранват с азотни
торове, да се поливат при нужда и, ако се наложи, да се
пръскат против болести и неприятели.

К АКВО

ДА ЗАСАДИМ ПРЕЗ ЮНИ И ЮЛИ

Пролетта е
вече към края
си, но е много
важен сезон за
засаждане на
желаните култури, като това
става в определени срокове.
Когато е останало свободно
про ст ранство
– то може да
бъде оползотворено. Освен това в края на май и началото на юни вече започват да се освобождават площи,
след прибиране на ранните пролетни култури.
Много важно е да се обърне внимание на климатичните особености при избора на култури. Юни е месец
на по-дълго слънцестоене, а това обуславя засяването и засаждането на светлолюбиви култури.
Температурите вече започват да се повишават значително и за да не пропадне трудът ни, е важно да
спазваме следните правила:
– подготовката на разсада е много важна и ако при
ранното засаждане го закаляваме, за да привикне към
по-ниските температури, то сега трябва да се адаптира към продължителното слънцегреене;
– засаждането трябва да става надвечер или при облачно време, за да не пострадат растенията от преките слънчеви лъчи;
– мястото за засяване или засаждане трябва да се
прекопае, натори и полее.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

През юни можем да засеем:
1.Салатно цвекло за късно производство.
2. През втората половина на юни се сеят краставици за късно полско производство – могат да се
отглеждат като втора култура, след прибиране на
ранните пролетни зеленчуци.
3. Засяваме броколи и алабаш (колраби) за късно
производство.
4. До 15-20 юни могат да се засяват моркови за
късно производство, като са подходящи добре огрявани слънчеви участъци, на които е отглеждано
зеле, картофи и зелени зеленчуци.
5. Продължава сеитбата на бобовите култтури,
като грах се сее до първата десетдневка на юни, а
фасул – до началото на юли.
6. Ряпата обича открити и слънчеви участъци и
расте добре след картофи, краставици и домати.
7. Засяваме копър, босилек, магданоз, целина и
фенхел (резене), като най-подходящи за копъра са
слънчевите места преди обяд и полусянка или сянка
– след. Останалите култури обичат по-светли участъци. Важно е редовното поливане, но без да се преовлажнява почвата.
8. Продължава засяването на лук за зелен и подходящи летни сортове салати. Лукът предпочита
полусянка.
Култури, които можем да засдим през юни:
1. В първата десетдневка на месеца можем да засадим средно ранното и брюкселското зеле.
2. В началото на месеца все още е възможно да се
разсаждат чубрица и целина.
3. До средата на месеца е възможно да се засаждат
картофи.
4. Празът се засажда от средата на юни.
5. Водният лук пък се сади от началото на месеца.
Сроковете трябва да бъдат съобразени с климатичните особености на района.
НА КОИ КУЛТУРИ ТРЯБВА ДА СЕ
ПРЕМАХВАТ ПЪРВИТЕ ЗАВРЪЗИ
От невъзможност за изхранване
на завръзите страдат много култури. Ако намалим количеството
им на определен стадий на развитие, впоследствие ще се получат
по-високи добиви, защото растенията ще станат по-силни преди
плододаването и ще бъдат по-добре подготвени за
продуктивния период. Отстраняването на първите
завръзи не е необходимо при всички култури.
Краставици
Краставиците са култура, която се развива бързо и
дава завръзи много рано. По-голяма част от съвременните сортове и хибриди започват да цъфтят и
плододават при височина 20-на сантиметра. За тези
“бебета” това е много вредно, защото растенията
още не са укрепнали и развили кореновата си система. Опитните производители и градинари съветват
да се отстраняват завръзите на височина 40-50 см.
Тези растения действително започват да плодоносят
по-късно, но дават по-добра реколта и са много поустойчиви и силни.
Домати
При доматите ранен цъфтеж не се наблюдава, защото всичко е програмирано така, че първите цветове се появяват тогава, когато растенията са готови за
плододаване и всеки сорт си има свой период. Доматите не се нуждаят от отстраняване на съцветията.
Това е наложително само в края на вегетационния период, когато нямат достатъчно време да ги изхранят.
Лози
При лозите претоварването с гроздове може да има
много по-печални последици. Има сортове, които
могат да се нарекат “самоубийци”, защото се претоварват, не могат да изхранят реколтата и след това в
продължение на 2-3 години не дават плод. Правилно
е на всяка издънка да се оставя само по един грозд.
Препоръчва се също през първите три години младите лози да не се оставят да плододоносят, за да
имат възможност да развият кореновата си система и
да завърши формирането им.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЗЕМНАТА ЯБЪЛКА ИДЕАЛНО СРЕДСТВО ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Земната ябълка (Helianthus tuberosus L) е идеален
продукт за отслабване. Тя е позната още под името
гулия, йерусалимски артишок, земен трюфел, а в
немскоговорящото пространство й казват топинамбур. В Германия
дори я наричат
„земна круша”.
При индианците е била позната
също и с името
”конски картоф”.
Родинат а ѝ е
Южна Америка.
Била е позната и в
другите части на Америка-Северна Америка, а също
и в Мексико, Хондурас, Гватемала. През 17-и век е
пренесена в Европа и оттогава се използва както от
хората, така и за храна на животни.
Грудките на земната ябълка съдържат инулин, който намалява чувството за глад. Те са богати също
на желязо, което е полезно за кръвта, на калций и
силиций, които подпомагат здравина на костите,
косата и кожата.
Земната ябълка принадлежи на семейство Сложноцветни, към които се числят също слънчогледът,
маргаритката, лайката, белият равнец и др.
Растението, освен полезните си свойства, се отглежда и в градините, тъй като става красиво цвете. То
расте още край огради и зидове.
Препоръчва се за вталяване, без да влияе на апетита,
отнема излишните мазнини и дава сила. Добре е да
се прави сок от грудките. Да се взема 4-5 пъти по 1
чаена лъжичка. Подобен ефект се забелязва и при
консумацията на сушени и смлени грудки - брашно.
Преди да се глътне е добре да се задържи малко в
устата, за да се всмука по-добре, съветват известни
билкари. Добре е приемът на гулия да се съчетае с
повече движение и най-вече с промяна начина на
хранене към по-здравословен, ако това не е направено досега.
Гулията е подходяща и за диабетици, тъй като
съдържа вещества, които подпомагат метаболизма.
За отслабване също се препоръчва и друга лечебна
смес, която също може да се включи като лечебна
напитка при отслабване: вземате брезови листа,
глухарчета и бял равнец, както и резене, бял равнец,
лайка. От лечебната смес вземате 1 ч.л. , заливате с
вряла вода, запарвате и пиете.

ШОКОЛАДОВ КЕКС С РОМ И ЧЕРВЕНО ВИНО
Продукти:
- 250 г масло, размекнато
- 250 г пудра захар
- 4 яйца
- 100-150 г черен шоколад, настърган
- 1 чаена лъжица канела
- 1 препълнена супена лъжица шоколад за пиене
- 1 препълнена чаена лъжица инстантно кафе
- 200 мл ром
- 250 г брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- 120 мл сухо червено вино
Приготвяне: В купа разбийте маслото, захарта, яйцата, шоколада, канелата,
разтворимия шоколад и кафето, рома. След като получите гладка смес добавете брашното, бакпулвера
и червеното вино. Разбийте отново до гладка смес.
Намажете правоъгълна форма за кекс с мазнина. Излейте сместа в нея. Печете на 150-180 градуса за около
90 минути или до суха клечка.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(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!

Мишо се оплаква на личния си лекар:
- Докторе, имам сериозен проблем с алкохола...
- Слушам ви, продължете.
- Свърших парите за бира и вино, а заради карантината няма светски партита и не мога да пия
на аванта...
- Вие близнаци ли сте?
- Не, защо питате?
- Еми майка ви така ви е облякла, много сте
сладки...
- Господине, дайте си документите и излезте
от автомобила...
- Разкошно си облечена. Колко получава мъжа ти?
- Последния път получи три години.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

