
От  2 4  юни 
гражданите мо-
гат  да  правят 
справка  чрез 
Портала за ад-
министративни 
услуги на МВР 
за  невръчени 
им наказателни 
постановления 
(НП )  и  елек -
тронни фишове.

 До настоящия 
момент те имаха 
възможност да 
правят проверка 
само за дължи-
ми глоби по Закона за движение по 
пътищата (ЗДвП) по влезли в сила 
фишове, електронни фишове и НП.

 Чрез услугата „Проверка на задъл-
жения по ФИШ/АУАН/НП с възмож-
ност за плащане“ (https://e-uslugi.
mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/
ActService/Index), при въвеждане на 
номер на свидетелство за управление 
на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те 
ще могат да проверяват по интернет, 
както за неплатени задължения, така и 
за наличие на издадени, но невръчени 
наказателни постановления  и/или 
електронни фишове.

 Както и досега при наличие на 
връчени и влезли в сила наказателни 
документи, по които се дължи глоба, 
се извежда списък с неплатени задъл-
жения и е осигурена възможност за за-
плащане на дължимите суми директно 
през Портала за административни 
услуги на МВР.

 Другите възможности за заплащане 
задълженията са чрез терминално ус-
тройство в структура на МВР, банков 
превод, пощенски запис, интернет 

банкиране, каси за парични преводи 
и чрез КЕШ-терминали.
От 24 юни 2020 година при нали-

чие на невръчени НП и електронни 
фишове на екрана ще се визуализира 
информационно  съобщение за това.
Важно е гражданите да знаят, че за 

да стане дължима глобата наложена с  
даден  административно-наказателен 
документ, не отпада необходимостта 
той първо да бъде връчен и влязъл в 
сила, съгласно нормативно заложени-
те срокове.

 Стъпките тук са две. Електронен 
фиш може да бъде връчен във всяко 
районно управление на МВР или в 
звено „Пътна полиция“, като след 
връчване може да бъде заплатен вед-
нага чрез ПОС-терминал на място или 
Портала, както и останалите начини 
- по банков или чрез КЕШ-терминал.

 За връчване на наказателни по-
становления е необходимо водачът 
да посети лично звеното на „Пътна 
полиция“ към областната дирекция 
на МВР по постоянен адрес.
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Срокът на валидност 
на всички ТЕЛК-ре-
шения ще бъде удъл-
жен до 30.09.2020 г. 
По този начин ще се 
избегне струпването 
на много хора на едно 
място и ще бъде нама-
лен рискът от заразя-
ване с COVID-19.
За целта гражданите 

ще имат на разполо-
жение допълнително 
време, в рамките на 
което да набавят не-
обходимата им меди-
цинска документация 
за освидетелстване от 
лечебни заведения, ме-

дицински специалисти и лаборатории. За целта Министерството на здравеопазването 
ще предложи законови промени за удължаване валидността на ТЕЛК-решенията. 
Ако срокът на решенията не бъде удължен, здравето на много хора с увреждания и 

най-вече на децата, е застрашено. Расте рискът за хората от малките населени места, 
които са принудени да пътуват до големите градове, за да подготвят своята медицин-
ска документация за явяване пред съответните ТЕЛК състави. Нараства опасността 
и за онкоболните пациенти, при които за освидетелстване и преосвидетелстване се 
изисква значителен обем документация. 
От Министерство на здравеопазването коментират, че с последните нормативни 

промени в областта на медицинската експертиза ТЕЛК комисиите могат да вземат 
решение само по документи, без да е наложително явяването за преглед на място. 
Изключенията са малко и за тях съществуват ясни правила.

Учениците, записани 
в осми клас за учебната 
2020-2021 година в дър-
жавно или общинско учи-
лище ще получат едно-
кратна помощ от 250 лева 
– това предвижда проект 
на правителствено поста-
новление, публикуван за 
обществено обсъждане.
Помощта е в същия раз-

мер като тази, която тра-
диционно получават пър-
вокласниците. Срокът за 
предложения и становища 
по проекта е 14 дни.
Очакванията са с едно-

кратната помощ за осмокласници да бъдат подкрепени 44 хиляди деца.
Средствата за изплащане на помощта, при предложения размер от 250 

лева на дете, са 11 милиона лева.
Тази помощ ще се изплаща на два пъти. Половината от размера ѝ след вли-

зане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а останалата половина в началото на 
втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за 

предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Доходният 
критерий няма да се прилага за деца с трайни увреждания, деца с един жив 
родител или настанени в семейства на роднини, близки и приемни семейства.
С тази помощ се цели подкрепа на семействата в по-тежка икономическа и со-

циална ситуация предвид последиците от извънредното положение през насто-
ящата година. Целевата група са децата, които постъпват в прогимназиален етап, 
тъй като в този етап на образование броят на отпадналите ученици е по-висок.

ПРОВЕРЯВАМЕ ОНЛАЙН
ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ НА КАТ  

Министерство на земеделието, храни-
те и горите предлага изтегляне на срока 
за подаване на документи за реализация 
на продукцията по Схемите за обвърза-
но подпомагане за плодове и зеленчуци 
за Кампания 2020, което е заложено в 
Проект за изменение на Наредба № 3 от 
17.02.2015 г. за условията и реда за при-
лагане на схемите за директни плащания. 
Тя е публикувана за обществено съгласу-
ване на страницата на МЗХГ. Предвижда 
се срокът за подаване на документи за ре-
ализация по схемите да бъде в периода от 
1 до 31 декември 2020г., вместо от 1 до 31 
януари на следващата година, както е раз-
писано в Наредбата към момента. Според 
промените представените документи за 

реализация на продукцията, трябва да са 
издадени в периода от 1 февруари до 31 
декември 2020 г., вместо от 1 февруари на 
годината на кандидатстване до 31 януари 
на следващата календарна година. Целта 
е проверките по представените документи 
да бъдат извършени един месец по-рано. 
Това ще доведе и до по-ранно плащане 
към бенефициентите, в период, когато то 
е необходимо за планиране и подготовка 
на мероприятията за новия сезон. По този 
начин ще се осигури по-ранна подкрепа 
за производители на плодове и зеленчуци. 
Срокът за изпращане на бележки и стано-
вища по Проекта за изменение на Наред-
ба № 3  могат да се изпращат до 29 юли 
2020г., включително.
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6 Юли 2020г., Понеделник,
Световен ден на целувката
 На 6 юли се отбелязва Светов-

ният ден на целувката - датата е 
предложена от Великобритания 
и официално призната от ООН 
през 1988 г. Празникът бързо 
печели популярност и започва да 
се отбелязва в различните краи-
ща на света, включително с нови 
рекорди по масово и най- про-
дължително целуване. От 1981 г. 
Световната здравна организация 
също се занимава със сериозни 
изследвания за природата на це-
лувката. Според специалистите в целия си осъзнат живот човек се целува 
около 14 дни, а световният рекорд по продължително целуване без прекъс-
ване е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни всъщност прикрива доста 
сложни химически реакции. Продължителната страстна целувка увеличава 
пулса над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните 
в кръвта на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута. 
По време на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута). 
Продължителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е. 
целувка след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната 
система и предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като 
правило са оптимисти и постигат значими лични и професионални успехи. 
Естествено има и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит 
А и В и други заразни болести, както и стотиците различни бактерии, но 
при 95% от тях не са опасни за здравето. Различни са целувките в разните 
краища на света. И до днес няма обяснение защо хората са започнали да се 
целуват. Твърди се, че в началото това е било знак на доверие. Няма сведения 
в Древен Египет да е била използвана целувката като форма на общуване, 
римляните пък се целували един друг по очите в знак на приветствие (об-
ратно на руския обичай очите да се целуват при раздяла.) В средновековна 
Италия мъж, целунал публично девойка, е бил длъжен да се ожени за нея. 
В Неапол пък целуването на улицата в присъствието на висше духовно лице 
можело да коства свободата и дори живота на виновника. 

7 Юли 2020г.,Вторник,
 Европейски ден на шоколада
 Отбелязва се на 7 юли, за-

щото на тази дата през 1550 г. 
от Южна Америка в Испания 
е доставена първата партида 
какаови зърна, затова и датата 
е избрана от Европейския съюз 
за честване на неофициалния 
шоколадов празник. Ацтеките 
са първите хора в света, които 
са произвеждали хранителен 
продукт от какаото - наричат го 

„храна на боговете“. Думата „какао“ идва от техния език, което испанците 
възприемат и пренасят в Европа. Легендата гласи, че ацтеките отглеждат 
какаовото дърво и то било свещено за тях, защото се считало за подарък от 
бог Куатцекоатл. Зърната получени от неговия плод били ползвани не само 
за обредни пожертвования, а и за платежно средство. Какаовите зърна били 
ползвани приготвянето на местно люто питие с много подправки, което 
няма нищо общо с вкусът на днешното какао. Питието било приготвяно 
от вода, какао, царевица, ванилия и лют черен пипер. Когато испанските 
„конквистадори“ (1519 г.) превземат Мексико и в съкровищните камери 
на Монтесума II - последният ацтекски владетел, намират над 25 хиляди 
стотници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в Европа. 
Продуктът макар и непознат се търгувал много скъпо и се заплащал в злато, 
има исторически свидетелства, че цената на един роб „можела да достигне 
до 100 какаови зърна“. Първоначално, какаовите продукти основно напитки 
не са били подслаждани, а се консумирали „горчиви“. Първото шоколадово 
блокче е направено едва през 1842 г. от Джон Кадбъри - (английски квакер), 
на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швей-
цария, Даниел Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, 
днес познат като млечен шоколад. Имен ден празнуват Нели и Недялко 
На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят името Неделя, Недялка, 

Неделчо, Недялко, Неделина, Нешка, Нели и Делчо.

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 26.06.2020 г.

1111 .     – 6  
3     /   

1 ,    
   

 /     (  
 

1 ,    
   

 (   
  

1   
 /   -

 ,  /   
-   

.     -   – 111  
10    
77 , /   /   
3 ,     
5  /  
1  /  
1    
1       
1      
2 ,   
2 /  ,  
1    
3    
2    
2  ,   

Когато Бог сътворил човека решил да го попита 
какъв иска да бъде. Човекът обаче се замислил 
и казал: „Не знам, не мога да отговоря веднага. 
Трябва да помисля, въпросът е много важен…“
Тогава Господ казал: „Добре, ще ти помогна да 

вземеш решението си. Ела с мен.“ Хванал го за 
ръка и го повел към морските дълбини. Там му 
показал красиви раковини, лежащи на дъното. 
„Ако искаш можеш да избереш живот като този 
на раковината. Ще живееш на дъното, обкръжен 
от милиони такива като теб. Ще се храниш с това, 
което донесе течението. Всеки твой ден ще при-
лича на предишния, а животът ти ще протече тихо 
и спокойно, без риск и сътресения. Няма да ти се 
налага да водиш битки, няма да те вълнуват нито 
победи, нито поражения. Ще си лежиш спокойно 
на дъното и просто ще се отваряш и затваряш.“
След като показал на човека живота на рако-

вината, Бог го повел към планината. И там му 
посочил гнездото на орела. „Ако искаш можеш 
да си избереш и друг живот – като на орела. Ще 
можеш да летиш в небето и да достигаш достъпни 
за малцина върхове. Там няма да срещаш много 
като теб. Понякога ще се чувстваш самотен. Но 
винаги ще решаваш сам къде и как да летиш. 

Ще можеш да живееш както пожелаеш. Ще си 
абсолютно свободен. Но цената за тази свобода 
ще е, че нищо и никога няма да ти бъде дадено 
наготово. За всичко ще трябва да се бориш и да 
плащаш, понякога със страдание и болка.“
От този ден нататък на земята се появили много 

хора, които избрали живота на раковината и мал-
ко, които предпочели живота на орела.
Човек винаги има избор. Но трябва да знае 

какъв иска да бъде и да поеме всички последствия 
от своя избор.

ПРИТЧА: ОРЕЛ ИЛИ РАКОВИНА – ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ! 

11 Юли 2020г. Събота,
Световен ден на населението 
Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 на 

Управителния съвет на Програмата на ООН 
за развитие от 30 юни 1989г. по повод ражда- 
нето на пет милиардния жител на планетата 
(11 юли 1987). 

12 Юли 2020г., Неделя,
 Празник на Национална гвардейска част
 С Постановление 124 на Министерския 

съвет от 14 май 2001 г. е създадена Нацио-
нална гвардейска част и е приет Правилник за нейната структура, организация и 
ред за използване. Гвардейска част е правоприемник на активите, пасивите, архива 

и другите права и задължения 
на Представителния батальон и 
на Гвардейския представителен 
духов оркестър като звена от 
организационната структура на 
Столичното военно комендант-
ство. Националната гвардейска 
част е извън числения състав на 
Българската армия и участва в 
представителни мероприятия. 
Има свое знаме, печат и отличи-
телен знак. В нея са включени 
войскови единици за отдаване 
на военни почести и представи-
телен духов оркестър.
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ОТ 1 ЮЛИ ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО УЧИЛИЩНИТЕ 
СХЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Кандидатите по двете 
европейски схеми „Учи-
лищен плод“ и „Училищно 
мляко“ могат да подават 
заявления за одобрение за 
учебната 2020/2021 година 
от 1 до 31 юли 2020 г. До-
кументи се приемат в об-
ластните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по седалище 
и адрес на управление на заявителя. Формулярите 
за кандидатстване са по утвърден от изпълнителния 
директор на ДФ „Земеделие“ образец и са публику-
вани на електронната страница на ДФ „Земеделие“.
Децата в училищата и детските градини ще получа-

ват до 50 доставки по схемата „Училищен плод“ и до 
50 по схемата „Училищно мляко“. За първи път през 
новата учебна година на подрастващите ще могат да 
се предоставят не само конвенционално произведени 
пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни про-
дукти, но и продукти, добити по биологичен път. За 
първа година освен продуктите по двете училищни 
програми, се дава възможност в учебните заведения 
да се доставя и пчелен мед. Новостите са разписани 
в последните изменения на Наредбата за условията и 
реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодо-
ве, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните 
заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Учи-
лищно мляко“, обнародвана на 19.06.2020 г.
Право на участие в европейските схеми имат учебни 

заведения, производители на плодове и зеленчуци, 
производители на мляко и млечни продукти, организа-
ции на плодове и зеленчуци, групи производители на 
плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски 
дружества и кооперации, както и общини. Учебните 
заведения могат да участват във всяка от схемите 
самостоятелно, като изберат и заявител по тях.
През изминалата учебна 2019/2020 г. по двете схеми 

бяха обхванати над 420 000 деца, които посещават 
повече от 3 200 учебни заведение в цялата страна. 
От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Учи-
лищно мляко“, които се финансират от ЕС и се при-
лагат от почти всички страни-членки на Общността, 
се възползват децата от подготвителните групи и 
учениците от І до IV клас включително, които посе-
щават държавните, общинските и частните училища 
и детски градини.
Припомняме, че двете училищни схеми не са разра-

ботени за изхранване на децата в учебните завадения. 
Те имат за цел да възпитат трайни навици в подра-
стващите - да консумират пресни български плодове 
и зеленчуци, както и качествени млечни и пчелни 
продукти, родно производство. С измененията в На-
редбата за прилагане на училищните схеми се цели 
стимулиране на родното производство. Най-малко 
50% от доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат 
произведени от български производители. 
Прилагането на схемите за предоставяне на плодове 

и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните 
заведения се финансира от Европейския фонд за гаран-
тиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

ДАВАТ 4 ХИЛЯДИ ЕВРО
ЗА ИНОВАТИВНО ПЧЕЛАРСТВО   

CEMA и Европейската организация на земевладел-
ците анонсираха завръщането на конкурса European 
Bee Award през 2020 г. Той се организира от 2014 г. 
насам и цели да подкрепя иновациите, които допри-
насят за благоденствието на пчелите, опрашващите 
насекоми и биоразнообразието като цяло.
Кой може да участва?
Конкурсът е насочен 

към фермери, собствени-
ци на земеделска земя, 
изследователски инсти-
тути, учебни заведения 
и частни или държавни 
организации, които раз-
работват иновативни и 
вдъхновяващи проекти, 
защитаващи пчелите и другите опрашващи насекоми.
През тази година European Bee Award ще награждава 

проекти, които имат два основни фокуса: „Практики 
за управление на земята“ и „Прилагане на иновативни 
технологични решения“. Всеки един от тях ще получи 
възнаграждение от 4000 евро. Наградата също така 
върви със сертификат и спечелилият проект ще бъде 
популяризиран от CEMA и Европейската организация 
на земевладелците.
Категория 1: Практики за управление на земята с 

цел защита и стимулиране на опрашващите насекоми 
в земеделска среда. Парично възнаграждение ще по-
лучат онези земеделски практики, които подпомагат 
създаването на благоприятни условия за пчелите, 
стимулират присъствието им в отглежданите култури,  
обогатявайки биоразнообразието.
Категория 2: Прилагане на иновативни техноло-

гични решения за понижаване на негативното въз-
действие на селското стопанство върху опрашващите 
насекоми. Специално внимание тази година ще бъде 
отделено на проектите, в които нови технологии и 
приложения позволяват на пчелите и опрашващите 
насекоми да бъдат по-добре защитени от въздейст-
вието на земеделските дейности.
В допълнение към двете категории e предвидено 

също връчването на специален сертификат на малък по 
мащаби, но обещаващ проект, ферма или инициатива.
Може да кандидатствате до 4 септември 2020г. 

като  попълните  формуляр  и  го  изпратите  на 
communication@elo.org.

зано количество 1 кутия ( съдържанието на 1 кутия 
е 30 броя торбички ). Майка ми отива в аптека xxx в 
Медицински център xxxx. От там отказват да дадат 
полагащите се 30 броя торбички с аргумента, че не 
са написани в рецептата 30 броя, а 1 кутия ( която 
съдържа 30 броя торбички ). След което майка ми 
отново се връща при личната лекарка и я моли да 
поправи количеството от 1 кутия на 30 броя тор-
бички. Тя отказва. Слиза в аптеката и след доста 
неприятна разправия между нея и управителката на 
аптеката не се стига до разбирателство. Нито лекар-
ката иска да поправи рецептата, нито от аптекар-
ката се съгласяват да даде торбичките. След цялата 
тази сага сега баща ми остава без торбички, които 
са му изключително необходими. Въпроса ми е към 
кого да се обърна, да потърся отговор за това как да 
се реши проблема и чия е отговорността жена на 73 
години с куп болести да обикаля и да се моли, за да 
може да получи тези торбички за болния ми баща. 
Отговор от НЗОК :  Относно включените меди-

цински изделия – стоми в „Списък с медицински из-
делия по групи, които НЗОК заплаща в условията на 
извънболничната медицинска помощ, и стойността, до 
която НЗОК заплаща за всяка група“, те се отпускат от 
аптеката на брой. Рецептурните бланки се издават от 
хирург, уролог или общопрактикуващия лекар (след 
консултация със съответния специалист), в съответ-
ствие с указанията по прилагане на списъка. Съгласно 
публикуваното на официалната интернет страница на 
НЗОК (https://www.nhif.bg/page/1491) - „Указание за 
работа със списък с медицински изделия по групи, 
които НЗОК заплаща в условията на извънболничната 
медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК за-
плаща за всяка група“ – 04 юни 2018г., изпълнителят 
на медицинска помощ (ИМП)  е длъжен да уведоми 
пациента за:

- вида на предписаните  медицински изделия (МИ), 
начина на тяхното използване;

- възможния избор на МИ, включени в списъка;
- месечната стойност/количество/брой, до които се 

заплащат от НЗОК.
Всички ИМП носят отговорност за количествата, 

честотата и целесъобразността на предписанията. 
МИ от Списъка се отпускат само от аптеки, работещи 
по договор с НЗОК, съобразно действащата относи-
ма нормативна уредба, както и условията и редът за 
отпускане, разписани в сключените индивидуални 
договори. Предписването на МИ за стомирани, следва 
да се извършва по вид и брой според индивидуалните 
нужди и потребности на пациента  (размер и вид на 
стомата, периода след извеждането й, кожна чувст-
вителност, секреция, двигателна активност, възраст и 
пр.). Медицинските изделия за стомирани се отпускат 
по общия ред от аптеки, сключили договор с НЗОК и 
определени за извършване на дейността. 

Въпрос: Загубил съм си здравно-осигурителната 
книжка и поради заболяване в момента ми е изклю-
чително трудно да дойда при Вас да подам искане за 
издаване на нова ЗОК на хартиен носител. Възможно 
ли е да Ви го подам по електронен път? Разполагам 
с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) и бих 
могъл да подпиша файла с искането така, че той да 
стане валиден документ по закон.
Ако това е възможно, моля изпратете ми файл с 

формуляра, който трябва да попълня и подпиша, и 
ми кажете на кой електронен адрес (имейл) трябва 
да го изпратя.
Отговор от НЗОК: Процедурата при изгубена 

здравноосигурителна книжка и издаването на нова, е 
следната:
Трябва да подадете молба-декларация по образец до 

директора на РЗОК по избор на личен лекар. Изгубе-
ната книжка се обявява за невалидна от директора на 
РЗОК, а Вие заплащате стойността на новата книжка 
– 4.08 лв., за което от РЗОК Ви издават документ. След 
представяне на документа за закупена здравноосигури-
телна книжка, получавате от РЗОК нова книжка и про-
токол по образец, като в 3-дневен срок я представяте на 
личния лекар за заверка. В повечето случаи, с подаване 
на заявлението и заплащането на сумата за изгубената 
здравноосигурителна книжка, я получавате веднага.
В случай че лицето е възпрепятствано, какъвто е кон-

кретният случай, заявлението за издаване/получаване 
на нова здравноосигурителна книжка може да подаде 
и упълномощено от Вас лице.
С електронен подпис може да извършите избор на 

общопрактикуващ (личен лекар).

ПРАВО НА МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА  
Месечната финансова подкрепа е в размери, опре-

делени като процент от линията на бедност, която се 
актуализира ежегодно.
Право на месечна финансова подкрепа имат хората 

с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както 
следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в 
размер 7 на сто от линията на бедност – 25,41 лв. за 
2020 г.;

2.от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 
15 на сто от линията на бедност – 54,45 лв. за 2020 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 
на сто от линията на бедност – 90,75 лв. за 2020 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена 
чужда помощ, които получават пенсия за инвалид-
ност поради общо заболяване или поради трудова 
злополука или професионална болест - в размер 30 
на сто от линията на бедност – 108,90 лв. за 2020 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена 
чужда помощ, които получават социална пенсия за 
инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бед-
ност – 206,91 лв. за 2020 г.
Месечната финансова подкрепа се отпуска въз ос-

нова на подадено заявление-декларация до дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
с трайно увреждане.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ ЗА КАМПАНИЯ 
2020 ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

Областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ за първи път 
ще издават и по електронен 
път „Удостоверения за де-
кларирани площи/животни 
по схеми” за Кампания 2020. 
Документът от години служи 
на кандидатите по схемите 
и мерките на директните 
плащания пред търговските 
банки при отпускане на кредити срещу субсидии.
В удостоверението се съдържа информация за 

декларираните в общото заявление площи и/или 
животни, участващи по всички схеми и мерки за 
директното подпомагане. Документът се издава при 
поискване от кандидатите от областните дирекции на 
фонд „Земеделие” – по място на подаване на заявле-
нията за директни плащания.
С оглед на епидемиологичната обстановка, с цел 

избягване на струпването на земеделски стопани в 
офисите на областните дирекции, искането за изда-
ване на удостоверение може да бъде подадено и чрез 
електронна поща.
За целта, стопаните трябва да свалят от интернет 

страницата на ДФЗ образец на бланката за искането, 
да попълнят формуляра и да го изпратят на имейла 
на съответната областна дирекция.
За кандидатите регистрирани в СЕУ, удостоверени-

ето може да бъде изпратено на регистрирания от тях 
електронен адрес. Ако земеделските стопани желаят 
да получат документа на електронна си поща, трябва 
писмено, в свободен текст, да заявят това при подава-
не на искането за получаване на удостоверението.
ПО ПОДМЯРКА 4.1 ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА И БЕЗ 
ЧЛЕН 137, НО РЕГИСТРАЦИЯТА ТРЯБВА Е ГОТОВА 

ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Животновъдите, които не са регистрирани по член 

137 ще могат да кандидатстват по 4.1, но ще трябва 
да извършат регистрацията, докато тече администра-
тивното одобрение. 
В указанията се казва, че трябва да кандидатстват 

бенефициенти, които имат съществуващи животно-
въдни обекти с налични животни в тях. Т.е. необходи-
мо е доказване на СПО, не може да се очаква помощ 
с намерение за закупуване на животни или др. 
Особеностите на приема, който стартира в нача-

лото на юли са свързани най-вече с максимума на 
програмата и с някои от допустимите инвестиции. По 
отношение на максимума, към момента се кандидат-
ства за 500 хил. евро. Помощ могат да получат тези, 
които досега не са изпълнявали проекти по 4.1. Тези, 
с предходно кандидатстване за някаква сума, могат 
да получат разликата от 1 млн. евро, но не повече от 
500 хил. евро. Всеки може да си направи сметката, но 
най-голям шанс имат бенефициентите, които нямат 
проекти по 4.1. Те получават и допълнителни точки 
и могат да запълнят целия максимум. 
Специфично също така е, че се наложи ограничение 

на допустимия размер земеделска техника като бю-
джет. Той не може да бъде повече от 250 хил. евро. Т.е. 
половината пари могат да бъдат заделени за кандидат-
стване по направление земеделска техника – самоходни 
машини, специализирани транспортни средства.

До 10-ти юли: ЗКПО
Деклариране  на  на-

правените  залози  и  да-
нъка  от  организатори  
на  хазартни  игри  и  от 
оператори на телефон-
на или друга електрон-
на съобщителна услуга  
за проведени  през пре-
дходния месец хазартни 
игри, при които залогът 
за участие е чрез цената 
на телефонна или друга електронна съобщителна услу-
га. Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2020г.

Въпрос: Баща ми е бoлен от рак на дебелото 
черво. След операция му беше изведена стома. 
За целта му се изписват специални торбички, 
които трябва да си закупи с рецептурна книжкa 
от аптека. На 22.06.2020 г. майка ми отива при 
личната лекарка за рецепта. Личната лекарка 
изписва тези торбички като в рецептата е отбеля-



КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ БЪЛХИТЕ  
Борбата с бълхите е една 

доста трудна задача. Те са 
малки и бързо подвижни, 
не се виждат лесно, което 
допълнително затруднява 
премахването им.
Присъствието им се усе-

ща по червените точки, кои-
то те оставят по кожата. Ако 
имате домашен любимец ще 
ги разпознаете по неговото упорито и енергично чесане.
Отърваването от бълхите е задължително, защото те 

предават различни болести. Ако не желаете да се обърне-
те към фирма или по някаква причина не можете, вижте 
някои бабини рецепти, които биха помогнали.
Първата рецепта е за премахване на бълхите от домаш-

ния любимец. Вземете чесън на таблетки или ябълков 
оцет. Добавяйте малко оцет във водата на кучето, кожата 
му ще стане по-кисела и бълхите ще се откажат да го 
тормозят. Същият ефект има и чесъна.
Ако имате котка не слагайте оцет във водата ѝ, а я 

изкъпете с вода или оцет или намажете нейната козина.
Изчистване на къщата от бълхи чрез готварска сол. 

Изперете всички килими и пътеки в дома си на възможно 
най-високата температура. След като изсъхнат ги върнете 
на местата им и ги поръсете обилно с готварската сол.
Чрез една метла се погрижете солта да проникне дъл-

боко във влакната.
Оставете настилките да престоят така поне една нощ. 

Обяснението е, че бълхите изяждат солта, дехидратират 
се и умират.
Проблемът на методът с готварската сол е, че той убива 

възрастните бълхи, но не и ларвите. Затова тази процедура 
трябва да се повтаря на три дни.
Друго, което можете да правите е да измивате пода 

и мястото, където пребивава домашното животно със 
солена вода.
Вода и лимони – изстискайте сокът от 4 лимона и го 

смесете с 2 литра вода. Измивайте повърхностите с този 
разтвор.
Евкалипт – почистването с него е ефективно, но е опасно 

за котки и кучета. На бавен огън сварете половин чаша 
евкалиптови листа. Добавете 2 чаши олио и оставете сме-
ста да ври 6 часа. Сложете по няколко капки във водата, с 
която перете и почиствате текстила в своя дом.
Ако живеете в къща и имате двор вземете си бяла пръст. 

Смесете я с пръста в двора си. Тя има миниатюрни остри 
ръбове, които разкъсват ларвите на бълхите.

ТЕЗИ ЦВЕТЯ ЗА СПАЛНЯ ПРЕЧИСТВАТ
ВЪЗДУХА И ПОДОБРЯВАТ СЪНЯ ВИ  

Едно от най-неприятните неща е 
това да се въртите цяла нощ, и да се 
събудите от звука на алармата, мину-
ти след като сте успели да заспите. 
Всеки знае, че тези безсънни нощи се 
отразяват негативно върху цялостно-
то ни качество на живот.
Един от многото начини да си оси-

гурим добър и качествен сън е да на-
пълним дома си и най-вече спалнята с красиви цветя и 
растения. Освен това, цветята помагат и за пречистване-
то на въздуха, а щом около нас има чист въздух, ще се 
радваме и на по-здрав сън.
Ето кои цветя за спалнята пречистват въздуха:
Жасмин
Това красиво екзотично растение притежава много не-

жен и успокояващ ефект, който въздейства върху ума и тя-
лото. В скорошно проучване е доказано, че жасминът на-
малява нивата на тревожност, а това води до по-здрав сън.
Лавандула
Когато става дума за подобряване на съня и понижава-

не нивата на тревожност, лавандулата винаги заема пър-
вите места в списъка.
Много изследвания подкрепят твърдението, че арома-

тът на лавандула забавя сърдечната честота, понижава 
кръвното налягане и нивата на стрес. Друго проучване 
доказва, че същият този аромат намалява плача на бебе-
тата и стреса при майката.
Гардения
Проучванията показват, че гарденията в спалнята 

действа като валиум, който облекчава напрежението и 
помага за дълъг и спокоен сън.

Не забравяйте само, че гарденията е капризно цвете и 
трябва да се съхранява в светла стая, но не трябва да се 
излага на пряка слънчева светлина.
Алое Вера
Според учени от НАСА това цвете пречиства въздуха 

отделяйки допълнително кислород през нощта.
Това растение е лесно за отглеждане и освен това не 

изисква много поливане.
Тъй като има нужда от пряка слънчева светлина, ще 

е добре да го държите на прозореца на вашата спалня.
Друга полза от алое вера е, че може да използвате 

гела от листата за лечения на изгаряния, ухапване от 
насекоми и още много други.
Валериана
Валерианата е многогодишно цъфтящо растение със 

сладко ухаещи цветя. През 16 век коренът се е използ-
вал за чай против безсъние. Най-новите изследвания 
показват че, едно просто вдишване на аромата му ще ви 
помогне да заспите бързо и спокойно.
Английски бръшлян
Изследване на Американския колеж по алергия, аст-

ма и имунология доказва че, изпаренията от английския 
бръшлян премахват 94% от въздушната плесен, което 
го прави чудесно цвете за пречистване на въздуха.
Не забравяйте, че този вид бръшлян е токсичен за 

деца и домашни любимци, така че ще е по-добре да го 
държите в саксия на по-високо място.
Бамбукова палма
Това растение пречиства въздуха, така че, ако го има-

те вкъщи, спокойно може да изхвърлите всички осве-
жители за въздух.
Бамбуковата палма ще внесе в спалнята ви топло тро-

пическо усещане и освен това се отглежда много лесно, 
просто трябва да поддържате почвата влажна.
Златен потос
Златният потос има красиви сърцевидни, листа и 

също се препоръчва от учените на НАСА като цвете за 
чист въздух.
Това растение също се отглежда лесно, нужно му е 

само малко сутрешно слънце и вода веднъж седмично.

КОИ СА НАЙ-СРЕЩАНИТЕ БОЛЕСТИ ПО 
ЯГОДИТЕ И БОРБАТА С ТЯХ

Брашнеста мана
Причинител
Причинителят на тази 

болест е гъба, която заразя-
ва листата и плодовете, ко-
ито се покриват с брашнест 
налеп, особено по долната 
страна на листата. Заразените листа постепенно при-
добиват червеникаво оцветяване, извиват се силно 
нагоре и преждевременно изсъхват. При ранно напа-
дение цветовете също изсъхват. Растението отслабва, 
добива намалява, поразяват се плодовете.
Борба
Срещу брашнеста мана се пръска 3 пъти с 0.8% 

ТИОЗОЛ или с 0.1% КАРАТАН, или с 0.04% АФУГАН 
- първият път веднага след като започне растежът на 
листата, след това преди цъфтежа и след беритбата 
на плодовете.
Сиво гниене/ботритис/
Причинител
Причинителят на сивото гниене е гъба, която причи-

нява загниване на зазряващите плодове. Загнилите от 
сиво гниене плодове са бледокафяви, покрити със сив 
налеп и горчив вкус. Честите валежи след прецъфтява-
нето на ягодовите растения и през време на беритбата 
на плодовете благоприятстват за развитието на болес-
тта. Причинителят на болестта  успешноо  презимува 
в заразените части на растенията. При благоприятни 
условия инкубационният период продължава 2-3 дни, 
затова болестта се развива масово за кратко време. 
Най-благоприятната температура за развитието ѝ е 
18-20 градуса.
Борба
Включва постилане на слама под ластуните, съби-

рането на загнилите плодове, трикратно се пръска с 
0.25% ОЙ-ПАРЕН или с 0.3% ОРТОФАЛТАН, или с 
0.1% ФУНДАЗОЛ. Първото пръскане се извършва в 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

 „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                                                                                                              

Зайо Байо влиза в кръчмата на Баба Меца и удря 
с всичка сила по бара:

- Бааам!! Бабо Мецо, дай една бира!
- Ето, ама колко пъти съм ти казвала да не удряш 

по бара?
На следващия ден пак:
- Бааам!! Бабо Мецо, дай една бира!
- Ако пак удариш така, ще ти закова лапите с 

пирони за бара!
На следващия ден Зайо влиза и пита съвсем 

тихо:
- Бабо Мецо, пирони да имате случайно?
- Не, Зайо, нямаме.
- Бааам!!! Дай тогава една бира!

КИСЕЛЕЦ  
Киселецът (Rumex acetosa) е вид 
многогодишно тревисто растение 
от семейство Лападови, растящо в 
изобилие по поляните в по-голямата 
част от Европа и отглеждано като 
листен зеленчук.
Киселецът е стройно растение, ви-
соко около 60 cm, със сочни стъбла и 
листa. Има кръгово разположени кла-
сове от червеникаво-зелени цветове, 
които цъфтят през юни и юли. Листата 
са продълговати, като по-ниските са 
дълги 7-15 cm, донякъде стреловидни 
в основата, с много дълги дръжки. 
Горните листа са без дръжки и често са тъмночервени.
С увеличаването на размера на цветовете, те придобиват чер-
веникав цвят. Тичинките и пестиците са на различни растения. 
Семената, когато узреят, са кафяви и лъскави. Многогодишните 
корени навлизат дълбоко в земята.
Листата са кисели и служат за храна на ларвите на няколко 
вида пеперуди.
Киселецът е отглеждан културно в продължение на векове, 
въпреки че с времето популярността му е намаляла. Годните 
за ядене листа имат вкус, много близък до този на кивито или 
на кисели ягоди. Поради слабокиселия си вкус, се твърди, че 
гаси жаждата и се смята за полезен за повишаване на апетита. 
Листата могат да се добавят в салати за подсилване на вкуса. 
Често се пюрират в супи и сосове и са основна съставка в супа 
от киселец. Растението съдържа оксалова киселина, която 
допринася за характерния му вкус. Поради това растението е 
противопоказно за хора с ревматоидни оплаквания, камъни в 
бъбреците или пикочния мехур и др. подобни. Киселецът е също 
разслабително средство.

ЛАПАДНИК С КИСЕЛЕЦ  
Продукти: кори за баница - 1 пакет,  пресен киселец 

- 2 шепи, сирене - 150 г, извара - 100 г кашкавалена, 
яйца - 4 бр., кисело мляко - 5 с.л., сода бикарбонат - 
3/4 к.л., краве масло - 70 г, слънчогледово олио - 80 мл
Приготвяне: Киселецът се почиства от дръжки и 

жилки, измива се и се слага 
в купа.
Към него се прибавят раз-

битите яйца и киселото мляко 
със содата, угасена в него.
Накрая се прибавят изварата 

и натрошеното сирене.
Плънката за баницата се раз-

бърква добре до еднородност.
В намазнена тавичка се поставят небрежно нагънати 

три листа от корите.
Слага се плънка и отгоре се полива смесени, малко 

разтопено краве масло и олио.
Следват кори, плънка, мазнина и така до изчерпване 

на продуктите.
Накрая баницата с киселец се завършва с намазнени кори.
Лападникът се пече във фурна на 200 градуса за 

около половин час.
началото на цъфтежа на ягодите, а следващите през 
интервал от 7-8 дни.
Бели и червени листни петна
Причинител
Белите листни петна се причиняват от гъба, при 

която листата, цветовете и плодовете се покриват с 
кръгли бели петна с червеникавокафяв венец наоколо.
Червените листни петна се причиняват от гъба, при 

която листата, цветовете, цветоносите и  ластуните 
се покриват с червени петна, които имат неправилна 
форма. Причинителите презимуват както в опадалите, 
така и в зелените листа на растенията. Най-често тези 
болести се срещат заедно.
Борба
Чрез събиране и изгаряне на изсъхналите листа, 

пръскане се прави, когато започне растежът с 1% 
БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР или с 0.25% ПЕРОЦИН 75Б.


