
Учените определиха местата, които 
са най-високорискови за заразяване с 
коронавируса.
Според експертите единодушно 

са определили помещенията с лоша 
вентилация като най-опасни.
Вирусолозите са на мнение, че 

важна е не толкова големината на 
помещението, колкото начина, по 
който работи вентилацията в него.
Ако въздухът циркулира лошо, всяко 

затворено пространство ще предста-
влява опасност, коментират експерти.
На второ място в класацията са по-

мещенията, в които хората общуват 
отблизо за дълъг период от време.
По-специално, тези места включват 

обществения транспорт, магазините 
и аптеките, посещавани от по-голям 
брой клиенти.
Третата позиция в списъка на най-

опасните места заемат баровете, 
дискотеките и нощните клубове.
Експертите предупредиха да бъдем 

с повишено внимание, когато посе-
щаваме места, където се извършва 
интензивна физическа дейност като 
фитнес клубове и танцови зали.

13 - 19 юли 2020г., година (XVI), 28 /763

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

Съгласно закона, с който бе регламенти-
рано извънредното положение в страната от 
13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., действието на 
експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за 
определяне на трайно намалена работоспо-
собност, беше продължено с два месеца след 
отмяната на извънредното положение, т.е. из-
тича на 13 юли т.г.
Ситуацията засяга около 5000 лица, като за 

тях служебно е удължен срокът за изплащане 
на пенсиите им за инвалидност и на добав-
ките за чужда помощ. Когато не се изплащат 
пенсии за цял месец, а за част от него, НОИ изпраща до пощенските станции, банките 
и другите доставчици на платежни услуги отделни пенсионни записи за дължимите 
суми. С оглед на това, по силата на действащата към момента нормативна уредба, 
първоначално пенсионерите ще получат чрез пощите и по платежните си сметки пла-
щане, което обхваща периода от началото на месеца до 13-о число.
Националният осигурителен институт има готовност да изплати сумите за пенсии 

и добавки за останалата част от месец юли на пенсионерите от посочената група, в 
случай че бъде приет и влезе в сила нормативен текст, който предвижда удължаване 
на действието на съответните експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК след 13.07.2020 г.

Всяка противоепидемична мярка е ефективна тогава, когато е съобразена 
със закона, коментират адвокати по медицинско право.
Експертите коментират запитвания на граждани от кога започва да тече 

14-дневният срок на карантината, ако си бил контактен на лице, заразено с 
коронавирус.
Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 

30 юни 2020 г., според която карантината започва да тече от деня на послед-
ния контакт със потвърдения случай на Covid-19.
Срокът на карантината се съобразява с инкубационния период на заболя-

ването и няма как да се брои от друга дата.
Според Европейския център по контрол на заболяванията 14-дневната 

карантина за лицата, контактни на носител на коронавируса, започва да 
тече от деня на последния контакт.

 При поставяне под карантина от друга дата, лицето може да обжалва 
предписанието на Регионалните здравни инспекции, но това не спира не-
говото изпълнение. Съдебно решение може да има и след година. Човек 
остава карантиниран, независимо кога според самия него е бил контактен.

 Също така, отрицателния PCR тест на карантинираното лице не спира 
предписанието на РЗИ, защото не е предвиден регламент, който да пред-
вижда последващо изследване, което да е отрицателно и което да прекъсне 
течащата 14-дневна карантина.
Обратното: ако бъде направен PCR и тестът е положителен, то тогава ще 

текат нови 14 дни. Но обратното не е възможно - да се прекъсне карантината.
Въпреки това, по общия ред предвиден в Административно-процесуал-

ния кодекс, директорът на РЗИ може да преразгледа издадения от него ад-
министративен акт, особено ако той е обжалван от съответното засегнато 
лице, но на практика това не се прави.
Заради това, че тестовете невинаги са точни и директорите на РЗИ пред-

почитат да действат на сигурно.
 Срокът за обжалване започва да тече от връчване на разпореждането на 

директора на РЗИ и този срок е също 14-дневен и това създава затруднение 
на карантинираните, коментират експертите.

  За хората връщащи се от други държави, за които карантината у нас не е 
отпаднала, карантината започва от датата на връщане у нас.

КЪДЕ Е НАЙ-ВИСОК РИСКЪТ
ДА СЕ ЗАРАЗИМ С COVID-19  Във връзка с настъпването на летния 

сезон и с цел превенция и недопусне на 
нежелани инциденти (удавяния) във во-
дните площи на територията на община 
Сатовча, д-р Арбен Мименов - кмет на 
община Сатовча, издаде заповед, с която 
забрани къпането на неразрешени за това 
места. Такива неразрешени места са язо-
вири, водоеми, естествени разширения на 
реки и дерета на територията на община 
Сатовча. Чрез нарочната заповед се въз-
лага на кметовете на населени места от 
общината да поставят табели на всички 
водни площи с надпис „Къпането забране-
но”, както и задължението да бъдат обез-
опасени опасните водни площи. Полските 
пазачи и екополицаите по населени места 
са задължени редовно да обхождат водни-
те площи, а при констатирани нарушения 
да санкционират нарушителите. Кметове-

те на населени места носят отговорност 
по стриктното изпълнение на заповедта, а 
цялостен контрол по изпълнението на за-
браната е възложен на Илхан Карагьозов 
- директор на дирекция при Общинската 
администрация.

Открадната или изгубена лична карта, 
която е била обявена за невалидна, няма 
да може отново да се обяви за валидна.
Това предвижда проект за допълнение 

на Закона за българските лични доку-
менти, приет от Министерски съвет.
Промяната се налага, за да спре прак-

тиката по ревалидиране на обявени за 
невалидни български документи за са-
моличност, които преди това са декла-
рирани като изгубени или откраднати.
Взет е предвид и регламентираният 

обмен на обявени за невалидни у нас 
български лични документи в информа-
ционните масиви на Интерпол и Шенгенската информационна система.

 Целта от една страна е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни 
български документи за самоличност, отразени в информационната система, поддър-
жана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на причината, по-
ради която са били обявени за невалидни.

 По този начин се постига и съответствие на информацията за документите, налична 
както в информационната система на вътрешното министерство, така и на Интерпол и 
на Шенгенската информационна система.

 От друга страна осигуряването на възможността за обявяване на невалидни на доку-
менти за самоличност по причини, които до момента не са били предвидени, ще доведе 
до правилно отразяване на данните в информационните системи, както и получаване 
на по-точни данни при извършване на справка за конкретен документ за самоличност.
Регламентира се и възможността по искане на гражданите документите за самолич-

ност да бъдат обявявани за невалидни в случаите на съмнения за злоупотреби с лични 
данни, както и когато предходният документ не е върнат от лицето, а новият се полу-
чава от упълномощено лице.
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13 Юли 2020г, Понеделник,
 На тази дата е роден

Гaй Юлий Цез
 Гай Юлий Цезар е римски 

държавник и политик (110-44 
г. пр. Хр.), който остава в исто-
рията като изключителен дър-
жавен деец, смел пълководец и 
талантлив писател. Името му 
се преобразува в титлата, което 
на немски се казва „кайзер“, а 
при славянските народи „цар“. 
Цезар е бил обожествяван след 
смъртта си и наричан Божест-
веният Юлий и всички римски 
императори са почитали култа 
към него. Цезар е бил военен 
трибун (73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор (62 пр. Хр.), а Сенатът му 
дава всички възможни титли: „Гражданска корона за храброст“, „Пожизнен 
диктатор на Рим“ и „Баща на родината“. Заедно с Помпей и Крас образува 
Първият триумвират, като триумвират покорява (58-51 пр. Хр.) цяла Галия 
и Британия. Най-популярната фраза на древността се приписва, именно на 
Юлий Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, победих“) според 
Плутарх, така той е писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната 
победа при Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е 
използвана и на емблемата на тютюневата компания „Филип Морис“, която 
произвежда цигарите „Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар 
преминава река Рубикон и навлиза на територията на римската република 

начело на армията.
 14 Юли 2020г., Вторник,
 Национален празник на 

Франция
 Националният  празник 

на Франция е Денят на пре-
вземането  на  Бастилията 
/1789 г./. Празникът  и  до 
ден днешен се отбелязва в 
цялата страна и придружен 
с много събития. Въпреки че 
има и французи, които считат 
превземането на Бастилията 
за началото на национална 
трагедия, повлякла след себе 
си екзекуцията на законния 

Крал Людвик ХVI, гражданската война, якобинската диктатура. Бастилията 
e построена през 1382 година. Крепостта e пазела подстъпите към Париж, 
но френската столица бързо се разраства и бастилията става затвор, пре-
димно за политически затворници. Така за 400 години в нея попадат много 
знаменитости като Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, два пъти 
затворник в Бастилията е и Волтер. Бастилията става символ на всевласти-
ето на краля, поради тази причина и падането й се възприема като победа 
на революцията. Съществуват и няколко „легенди“ за превземането на 
Бастилията. Историческите документи свидетелстват, че обсадата на Бас-
тилията започва след като сред парижани тръгнали слуховете за решението 
на краля да разгони Учредителното събрание и да свали от поста държавен 
контрольор на финансите реформатора Жак Никер. Гражданите, решили 
да окажат съпротива и тръгнали към Бастилията, за да вземат оръжието, 
което се съхранявало там. Съвременниците на събитията не виждали нищо 
символично в действията си. Обаче, затворници в крепостта се оказали 
само седем души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. Щурмът 
на крепостта продължил около четири часа. Тълпата нахлула в крепостта, 
началникът на гарнизона бил разкъсан, а крепостта разрушена. В отговор 
на случилото се кралят възстановил на длъжност Некер и извел войските 
от Париж. Легендата гласи, че на развалините на Бастилията се появил 
надпис – “Тук танцуват”.

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

Зимата била много сурова през онази година. 
Имало големи дъждове и наводнения.
Един търговец пътувал към дома, когато видял 

в долината пред себе си много хора да прекосяват 
коритото на пресъхнала река. Знаел, че това е 
опасно и изпратил слугата си да изтича и да каже 
на хората бързо да излязат.
Но докато слугата стигне до тях, отекнал силен 

грохот и прииждащата вода – бурна и пенлива – 
отнесла мнозина.
Слугата и търговецът спасили толкова, колкото 

могли. Когато ги извадили на брега на реката, 
добрият търговец им дал топла храна и чай. Но 
оцелелите не преставали да окайват за положе-
нието си, мърморели, че храната е блудкава и 
чаят не им харесва.
Търговецът бил изумен, че след като са били 

спасени от смърт, тези хора се окайват, вместо 
да бъдат благодарни.
След малко един тибетски учител минал покрай 

тях и му казал:
– Приятелю, хората така са свикнали с тревоги-

те, че когато ги спасиш от удавяне и ги извадиш на 
брега да се подсушат, те започват да се безпокоят 
да не хванат настинка. Добре е, че си ги избавил 

от последствията на глупостта им, но да очакваш 
да се променят е неразумно.
Търговецът понечил да предложи чай на учите-

ля, но той изчезнал и реката отново пресъхнала.
– Хората се тревожат, защото мислят, че така 

трябва. – казал слугата на търговеца.
Двамата се засмели и продължили да седят на 

брега, без да се безпокоят повече за оцелелите, 
защото всичко било наред.

Тибетска притча

ПРИТЧА: БРЕГЪТ НА РЕКАТА 

15 Юли 2020г., Сряда,   Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за предпазване от огън, почитани в три последователни 

дни на народния календар - на 15, 16 и 17 юли, отредени от източно православната 
църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Марина, загинали за Хрис-
товата вяра. Смятат се за най-горещите дни през годината, а обичаите свързани с тях 
се наричат Чурлига, Пърлига и Огнена Марина. Горещниците са свързани със строго 
спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вър-
шее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се 
меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани 
се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома или лош късмет. Така в 
разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през 
зимните януари, февруари и март. Печели силно слънце през трите горещника - топли, 
без сняг и виелици ще бъдат 
и зимните януарско-мартен-
ски дни. Според поверието, 
ако човек се изкъпе в топли 
минерални извори през тези 
дни, ще бъде здрав през ця-
лата година. Православната 
църква почита св. Владимир 
Княз  Владимир  Велики  е 
почитан от православната 
църква, тъй като е владетелят 
покръстил Русия - обявен е за 
светец, а празникът му е на 
15 юли - денят на неговото 
успение. В Русия има орден 
на негово име (Свети Вла-
димир). Владимир I Велики 
е княз на Киев от 980 до 1015 г., син е на княз Светослав I и наследник на брат си 
княз Ярополк I. Самото име, според езиковеди идва в славянската транскрипция от 
немското Valdemar - герой от скандинавските саги. На 15 юли имен ден празнуват 
всички, които носят името Владимир, Владимира (означава владее света) 

18 Юли 2020г., Събота,
 Годишнина от рождението на 

Васил Левски
 Васил  Левски  (Васил  Иванов 

Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли 
стар стил) 1837 г. в град Карлово в 
семейството на Иван Кунчев Иванов 
и Гина Василева Караиванова. Има 
двама братя Христо и Петър и две 
сестри Ана и Марийка. Най-светлият 
образ в българската история останал 
в паметта на българите с няколко 
крилати фрази, най-популярната от 
които е: „Ако спечеля, печеля за цял 
народ, ако губя, губя само мене си...“ 
Васил Левски е най-малко известен с 
официалното си име, и с духовното си 
име дякон Игнатий. След смъртта му, 
през 80-те и особено 90-те години, в 
широка употреба влиза прозвището 
Апостола на свободата или само 
Апостола, за което особена заслуга 
има Иван Вазов. Васил Левски е иде-
олог и организатор на българската 
национална революция, основател на 
Вътрешната революционна организа-
ция (ВРО) и на Българския революци-
онен централен комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 г. приема монашеството и името 
Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“ под мантията на йеромонах Кирил, а през 
следващата 1859 г. Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон. 
Ден на гражданската защита
Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и защита на на-

селението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен е с решение 95 на 
Министерския съвет от 22 март 1993 г. като професионален празник на служителите от 
Гражданската отбрана на Република България. След обединяването на Главна дирекция 
„Гражданска защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ в създадена-
та на 1 януари 2011 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
към МВР, празникът се отбеляза като Професионален празник на спасителите от Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. На 18 юли 1936 г. цар Борис 
III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и 
химическата защита на Царство България. С това се поставя началото на дейността по 
защита на населението, материалните и културните ценности в България



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
13 - 19 юли 2020г., брой 28

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ
ПО ПОДМЯРКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА

Започна приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ на Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-2020 г. Крайният срок 
за подаване на проектни предложения е 30 септември 
2020 г. Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. 
Субсидията е 50% от общия размер на допустимите 
разходи за проектно предложение. Минималният 
размер на помощта за един кандидат има таван до 29 
337 лв., а максималният  – до  977 900 лв.
Средствата по подмярка 4.1 са целево насочени 

към инвестиции в земеделски стопанства от сектор 
„Животновъдство“. Основен приоритет ще имат 
проекти, които се реализират в райони в близост до 
зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. 
По-голям брой точки ще получават и проекти, пред-
ставени от по–малки земеделски стопани, и такива, 
които планират инвестиции за повишаване на биоси-
гурността в стопанствата. Чрез финансовата подкрепа 
по подмярката ще се стимулира първично селскосто-
панско производство и съхранение само на собствени 
земеделски продукти, получени при отглеждането на 
селскостопански животни, както и  подготовката им 
за продажба.
За подаване 

на проектните 
предложения 
по подмярка 
4.1 бенефи-
циентите по-
пълват  фор-
муляр за кан-
дидатстване 
по електронен 
път, който за-
едно  с  при-
дружителните 
документи се 
подава чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 
2020 г. (ИСУН 2020). Условията за кандидатстване, 
изпълнение и приложенията към тях са публикувани 
на официалната страница в интернет на МЗХГ: www.
mzh.government.bg  и на Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата от Ев-
ропейските структурни и инвестиционни фондове 
(ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.
government.bg/.

ОТ 15 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО СХЕМАТА ЗА 
„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

НА КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ“ ЗА 2020 Г.  
Животновъдите ще могат да кандидатстват за под-

помагане по нова схема за държавна помощ „Инвес-
тиции за изграждане на кланични пунктове“. Доку-
менти ще се приемат в Областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по място на осъществяване на дейността 
по проекта от 
15 юли до 31 
юли 2020 г.
По схемата 

се възстано-
вяват до 50% 
от  извърше-
ните разходи-
те за инвес-
тиции ,  като 
максимални-
ят размер на 
помощта е в 
размер до 90 
000 лева. Под-
помагането се предоставя под формата на капиталова 
субсидия за покриване на част от разходите за из-
граждане на стационарни кланични пунктове и/или за 
закупуване на мобилни такива за добив и транжиране 
на месо от собствени едри преживни животни и/или 
дребни преживни животни. Средствата ще се изпла-
щат по банкова сметка на кандидата след доказване 
на целевото изпълнение на инвестицията.
Определеният от УС на ДФ „Земеделие“ бюджет 

на помощта за 2020 г. е в размер на 2,5 млн. лв., кой-
то ще се разпределя до изчерпването му по реда на 
кандидатстване.
Целта на държавната помощ е да стимулира земе-

делските стопани да направят инвестиции за подобря-
ване на общата производителност и устойчивост на 
стопанствата си и по-специално - да намалят произ-
водствените разходи или подобряване и пренасочване 
на производството.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, 
считано от датата на кандидатстване, с дейност по 
отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организа-
ции и групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите. Указа-
нията за прилагане на схемата за държавната помощ 
и документите към нея са публикувани на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“.

изследвания, предоперативна подготовка, операция, 
лечение в болницата с назначаване до два контролни 
прегледа, задължително записани в епикризата, в рам-
ките на 30 дни след изписването, в същото лечебно 
заведение за болнична помощ.
За тези дейности майка Ви не дължи нищо, с изклю-

чение на потребителската такса за болничен престой 
- по 5.80 лв. на ден - но не повече от 10 дни годишно, 
освен ако не е освободена от нея (напр. ако  има забо-
ляване, което е включено в Списъка на освободените 
от потребителска такса лица).
Уточняваме, че всички разходи по операцията и из-

следванията се поемат от НЗОК, с изключение на тези 
за очна леща и вискосубстанция, които се заплащат от 
пациента.

Въпрос: В период от 1 година съм работила във 
Великобритания (2016 година). Била съм наета там 
на редовен трудов договор с работодател, който ми 
е внасял всички необходими осигуровки.
След като се завърнах в България, никой не ми 

каза нито в НОИ, нито в НАП , че има вариант да 
ми се признаят вноски от другата държава. Внесох 
дължими здравни осигуровки и в България.
Мога ли да попитам, бих ли могла сега след тол-

кова години да искам възстановяване на здравни 
осигуровки за минал период? И ако да -как? 
Отговор от НЗОК:  От написаното не става ясно  

дали сте представили в Националната агенция за при-
ходите (НАП) - териториалната дирекция/офис на НАП 
по постоянен адрес у нас, удостоверителен документ 
британски формуляр S041, с цел да Ви се признаят 
здравноосигурителните периоди от Великобритания.
В случай че  това не е направено,  в правомощията на 

НЗОК/РЗОК е да изиска по служебен път формуляра от 
компетентната британска институция. За това  трябва 
да попълните  бланково заявление по образец, което е 
публикувано на интернет  страницата на НЗОК (www.
nhif.bg)  - меню „Международни въпроси“, подменю 
Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравно-
осигурителни периоди, придобити в различни държави 
от ЕС“. Към заявлението се прилага попълнена анкета 
на английската осигурителна институция – HMRC 
(CA3916 application form), копие от Payslip, копие от 
Р45 и  от Р60; копие от личния ЗО номер (NIN). Попъл-
нената анкета и пейслиповете са задължителни. Ако 
сте Self-employed – копие от личния ЗО номер (NIN); 
анкетва карта; копие от Payslip.
Предоставена е възможност документите да се 

подават и  в Райнонната здравноосигурителна каса 
по местоживеене. Там може да се обърнете за допъл-
нителна информация към служителите, обработващи 
европейски формуляри. На интернет страницата на 
НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“ са публику-
вани адресите и телефонните номера на  районните 
здравноосигурителни каси.
По отношение на внесените  здравноосигурителни 

вноски в България – за уточняване на случая е необ-
ходимо да се обърнете към НАП, тъй като събирането 
на средства от задължителните здравноосигурителни 
вноски се осъществява от НАП и тя е институцията, 
която отговаря за здравноосигурителния статус на 
гражданите в България. Консултации, свързани с оп-
ределяне, начисляване, възстановяване  и внасяне на 
здравни вноски, се дават от определени в НАП длъж-
ностни лица. Освен това европейските формуляри, 
издадени от  компетентните институциите на  други 
държави-членки на ЕС, удостоверяващи завършени 
периоди на осигуряване в съответната държава, се  
представят също в НАП.
Информация по въпроса може да получите и на 

единния телефонен номер за цялата страна  070018700 
(Информационния център на НАП). Запитвания могат 
да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.

ОТВОРЕНИ ПРИЕМИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ  
На 30 юни официално бе даден финал на директ-

ните плащания за Кампания 2019. От Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) вече обработват заявленията за 
новата кампания. Теренните проверки за обвързаната 
подкрепа започнаха от зеленчуците.
И докато много 

фермери все още 
чакат да подпи-
шат договорите 
си  по  отдавна 
затворени прие-
ми, като тези по 
подмерки 6.1, 6.3 
и 4.1.2, от Разпла-
щателната аген-
ция отварят нови. 
Вижте кои приеми текат през месец юли, за да не 

изпуснете момента.
Подмярка 4.1 за инвестиции
От 3 юли до 30 септември тече целеви прием за жи-

вотновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“. Субсидията е 50 % от общия размер на 
допустимите разходи за проектно предложение. Ми-
нималният размер на помощта за един кандидат е с 
таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв. 
Общият бюджет е 58 674 000 лв. 
Подмярка 5.1 за биосигурност
На 10 юли изтича приемът на подмярка 5.1 „Под-

крепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени 
към ограничаване на последствията от вероятни при-
родни бедствия, неблагоприятни климатични явления 
и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер 
на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.
Подмярка 5.2
След многократно отлагане би трябвало този месец 

да бъде отворена другата нова подмярка – 5.2 „Инвес-
тиции за възстановяване на потенциала на земеделски-
те земи и на селскостопанския производствен потенци-
ал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни 
климатични явления и катастрофични събития“. По 
нея животновъдите могат да кандидатстват за 100% 
финансиране за популация и репопулация на стопан-
ствата. Общият бюджет на мярката е близо 8 млн. евро. 
Подмярка 16.4 за късите доставки
От Министерството на земеделието обещаха до 10 

юли най-после да бъде отворен приемът по подмярка 
16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътруд-
ничество между участниците във веригата на достав-
ки“. Срокът за кандидатстване ще бъде два месеца, а 
общият размер на безвъзмездната финансова помощ 
по настоящата процедура е 15 646 400 лв.
Схемата за кланици
От 15 до 31 юли животновъдите ще могат да канди-

датстват за подпомагане по нова схема за държавна 
помощ „Инвестиции за изграждане на кланични 
пунктове“. По схемата се възстановяват до 50% от из-
вършените разходи за инвестиции, като максималният 
размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Бюджетът 
за тази година е 2,5 млн. лв.
Подаване на декларация за ползване на земя
До 31 юли всички собственици и ползватели на 

земеделски земи трябва да подадат в общинските зе-
меделски служби декларации по образец, с които да 
заявят как ще стопанисват своите площи през следва-
щата стопанска година.

De minimis за продажби на плодове и зеленчуци
От 1 до 31 юли български локални хранителни вери-

ги могат да кандидатстват за de minimis за продажби 
на плодове и зеленчуци. Общият бюджет е 4 млн. лв. 
До 10 август се представят документи за изкупената 
продукция, а изплащането на помощта е до 31 август 
2020 г.
Инвестиции във винарни
От 6 до 10 юли е вторият прием по мярка „Инвес-

тиции в предприятия“ от Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 
г. Приемът е целеви само за кандидати, които ще искат 
авансово плащане до 15 октомври 2020 г. Бюджетът е 
над 14,3 млн. лв.
Съхранение на вино
От 13 до 24 юли е заплануван прием по мярка „Кри-

зисно съхранение на вино“. Размерът на финансовата 
помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за 
период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената 
стойност на ден.

До 14-ти юли: ЗСВТС
Подаване    съгласно 

чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на 
Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания 
за месец юни 2020 г.
ЗДДС
1.  Подаване  на справ-

ка-декларация  по  ЗДДС,  
ведно  с отчетни  регистри  
и  внасяне  на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец юни.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово  плащане  (ця-
лостно  или  частично)  от  посредник  в  тристранна 
операция)  или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), 
с място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец юни. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
юни изпраща или транспортира стоки от територията 
на страната до територията на друга държава членка 
под режим на складиране на стоки до поискване и/
или когато през този период настъпи промяна, вклю-
чително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС,  попълва раздел „Г“ на VIES- декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2020г.

Въпрос: Здравейте, скоро поставиха диагноза на 
майка ми, перде на едното око. В начален стадий, 
но трябвало да се оперира. Лекарката и казала, 
че ще и струва 800 лева. Майка ми е пенсионерка, 
родена е септември 1939 година. Въпроса ми е дали 
здравната каса поема операцията? 
Отговор от НЗОК: Операцията на катаракта се 

извършва в рамките на амбулаторна процедура № 19 
„Оперативно отстраняване на катаракта“.  
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична 

помощ за всички медицински дейности, включващи: 



КАК И КОЛКО ЧЕСТО
ДА СРЕСВАМЕ КУЧЕТО? 

Не е лесно да се 
грижите за козината 
на кучето, но това е 
задължителна проце-
дура. Ако и вие сте 
стопанин на куче, то-
гава със сигурност сте 
си задавали въпроса 
как и колко често да 
сресвате козината на 
кучето. Всяка порода 
кучета се нуждае от различни грижи, което се отнася и 
до хигиената. Все пак те имат различна козина.
Колко често трябва да сресваме кучето?
Сресвайки любимеца ви, вие ще се избавите от излиш-

ната мръсотия, пърхот, мъртви клетки, а също така ще се 
подобри кръвообращението. Дори ако ви се струва, че 
животното ви е идеално чисто, то въпреки това трябва 
да сресвате кучето си всеки ден за 10-на минути. Като 
броят на сресванията зависи и от породата на кучето. Не 
се тревожете, че то няма да иска да го решете, тъй като 
все пак за него това си е истински масаж.
Въпреки това е важно да приучите кучето си към тези 

процедури още с появата в дома ви. Първото сресване 
на кучето не бива да се превръща в кошмар и да доставя 
дискомфорт на животното. Трябва да го галите и да сте 
мили с него, за да свикне лесно и да дава да го решите 
всеки ден. Кучето ви трябва да получи само положителни 
емоции, за да е напълно естествен процесът и да не се 
налага да се борите с него всеки път, когато го решите.
Как да сресваме кучето?
1. Ако е куче с къса козина, тогава няма да имате ни-

какви трудности с вашите задължения. За да се грижите 
за козината му, можете да използвате специалните ръка-
вички за тази цел, които да купите от всеки зоомагазин. 
Необходимо е да ги сресвате поне 3 пъти на седмица или 
според препоръките на ветеринар.

2. В случай че кучето е с дълга козина, тогава ще ви 
е необходима четка с дълги, тъпи зъби в самия край, 
с която по-лесно ще можете да махате безболезнено 
заплетената козина.

3. Ако имате порода, която има гъста и твърда козина, 
тогава тук няма да се разминете само с редовно сресване 
всеки ден. В този случай ще се налага да подстригвате 
кучето си 3-4 пъти годишно.
На пазара днес ще намерите много различни четки. 

Като цяло тук основното правило е да купувате само 
такива, които имат зъби със закръглени краища, тоест, 
за да не дерат кожата на животното и да са максимално 
нежни, правейки дори лек масаж на кучето.
Дължината вече се избира според дължина на козина 

съответно. Ако имате куче, тогава е по-добре да се за-
пасите с 2 четки, които да редувате, за да е смесването 
максимално ефектно.

КРАЙ ДОМАТИТЕ СЛОЖЕТЕ ЗЕЛКИ  
Когато площта е 

малка, а искаме да 
отгледаме повече и 
различни зеленчуци, 
трябва да ги знаем 
къде точно да ги на-
станим. Зеленчуците 
имат различен рас-
теж и вегетационен 
период, както и сво-
еобразни изисква-
ния. Това позволява на една и съща площ едновремен-
но да се отглеждат смесено две зеленчукови култури. 
Известно е, че морковите и магданозът никнат бавно, 
докато репичките се показват и се развиват за кратък 
период от време. Затова в практиката често между ре-
довете на морковите, както и на магданоза се засяват 
репички или се засаждат марули, може също зелен 
лук, за да се използва площта преди морковите да ста-
нат готови за изваждане. В доматите също е възможно 
да се отглеждат салати, зеле или репички; в зелето - 
салати и зелен лук, а в пипера - салати и репички.

ГРИЖИ ЗА КОСТИЛКОВИТЕ ОВОЩНИ
ВИДОВЕ ПРЕЗ ЮЛИ

Късното кафяво гниене по плодовете се появява в 
началото на тяхното зреене. Разрешени препарати за 
ранно и късно гниене са: дифкор 250СК - 20 мл/дка 
при праскови и кайсии (карантинен срок 14 дни), луна 
експирианс- 63-75 мл/дка за кайсии, праскови, некта-
рини, череши (карантинен срок 3-7 дни), пролектус 
80ВГ - 80 г/дка при праскови и нектарини (карантинен 
срок 1 ден), систан 20ЕВ - 25-30 мл в 100 л вода/дка 
(карантинен срок 7 дни), систан екозом ЕВ - 65-200 
мл/дка (карантинен срок 7 дни), суич 62,5 ВГ - 72 г/
дка за праскови, кайсии, нектарини, сливи, череши 
(карантинен срок 7 дни), каптан 80ВГ - 150-180 г/дка 
(карантинен срок 21 дни).
Брашнестата мана по прасковите и нектарините е 

опасна и през месец юли. При поява третирайте с 
препаратите: луна експирианс - 50 мл/дка (карантинен 
срок 3-7 дни), дифкор 25СК - 20 мл/дка (карантинен 
срок 14 дни), серкадис - 15 мл/дка (карантинен срок 35 
дни), скор 250ЕК - 20 мл за 100 л вода/ка (карантинен 
срок 30 дни), систан 20ЕВ - 30 мл в 100 л вода/дка 
(карантинен срок 14 дни), систан екозом ЕВ - 65-200 
мл/дка (карантинен срок 14 дни).
Антракноза по орехи и лешници
При поява на бо-

лестта пръскайте със 
систан 20ЕВ - 25-75 
мл за 100 л вода/дка 
или систан екозом ЕВ 
- 165 мл/дка (каран-
тинен срок за двата 
препарата 14 дни).

 Неприятели
Източен плодов червей и прасковен клонков молец 

(анарзия). През месец юли се пръскат по-късно зре-
ещите праскови и нектарини. Пръска се при поява 
на пресни вгризвания на гъсеничките в плодовете. 
Динамиката на летежа на пеперудите на източния 
плодов червей може да се проследи със феромоновата 
уловка „орфамон“. Пръска се при засилен летеж на 
пеперудите. Разрешени препарати са: авант 150ЕК - 33 
мл/дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК - 30 мл/дка 
(карантинен срок 3 дни), децис 2,5ЕК - 40 мл в 100 л 
вода/дка (карантинен срок 7 дни), ефория 045ЗК - 150 
мл/дка (карантинен срок 14 дни), ранер 240СК - 30 
мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), синейс 
480СК - 20 мл/дка (20 мл от препарата в 100 л вода с 
работен разтвор 100 л/дка). Карантинен срок 7 дни.
Срещу източния плодов червей може да третирате и 

с препаратите одобрени за ябълковия плодов червей.
Черничева щитоносна въшка по праскови. В ра-

йоните, в които е разпространена през месец юли 
се провежда пръскане срещу второто поколение на 
въшката. Пръска се срещу родените млади ларви, след 
излизането им от майчиния щит. Разрешени препарати 
са: мулиган - 30-50 мл/дка (карантинен срок 21 дни), 
мовенто 100СК - 75-100 мл в 100 л вода/дка (каран-
тинен срок 21 дни), децис 2,5ЕК - 50 мл в 100 л вода/
дка (карантинен срок 7 дни), дека ЕК - 50-70 мл/дка 
(карантинен срок 3 дни)
Черешова муха. При по-късно зреещите череши, 

при установяване по-силен летеж на мухите и опас-
ност от червивост на плодовете направете пръскане 
с препаратите: децис 2,5ЕК - 30 мл в 100 л вода/
дка (карантинен срок 3 дни), дека ЕК - 30-50 мл/дка 
(карантинен срок 3 дни), ефория 045ЗК - 150 мл/дка 
(карантинен срок 14 дни), калипсо 480СК - 20 мл за 
100 л вода/дка, нексид 015КС - 30 мл в 100 л вода/дка 
(карантинен срок 7 дни), фюри 10ЕК - 12,5 мл в 100 
л вода/дка (карантинен срок 21 дни).
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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                                                                                                              

- Кажете, къде са ви шили палтото?
- В Париж.
- Това далеко ли е от Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти, колко забутано, а как шият.

В цветарски магазин:
- Дайте две саксии аспарагус.
- Останала е само една саксия, но мога да ви 

предложа циклами...
- Не става. Жена ми се връща от почивка, обе-

щах да поливам редовно аспарагусите...

ЛАЙКА - MATRICARIA CHAMOMILLA  
Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е 
изправено, високо до 50 см. Цялото растение и особено цветните 
кошнички имат характерна приятна миризма и остър, възгорчив 
вкус. Цъфти от май до август.
Разпространение: Расте 
по ливади, поляни, пасища, около 
населени места из цялата страна.
Употребяема част: За ле-
чебна цел се използват цветните 
кошнички. Брането се извършва 
ръчно или със специални гребени. 
Цветовете се откъсват с дръжка, 
не по-дълга от 3 см.
Лечебно действие: Про-
тивовъзпалително, антисептично, болкоуспокояващо, спазмо-
литично, ранозаздравяващо, успокояващо, потогонно и други 
действия. Доказано е стимулиращото действие на етеричното 
масло върху централната нервна система.
Приложения: • при възпаление на храносмилателната 
система;
• при простудни заболявания на горните дихателни пътища като 
успокояващо средство;
• при възпаление на лигавицата на устата, венците, гърлото, 
при зъбобол;
• при гастрити, ентерити, колити, при язва на стомаха и два-
надесетопръстника;
• външни промивки при конюнктивит, хемороиди, мокрещи 
екземи, потене на краката;
• външни промивки при болезнени и трудно заздравяващи рани
• инхалация при грип, фарингити, ларингити;
• при болезнена менструация, при смущение на съня;
• В българската народна медицина се употребява при възпа-
ление на бъбреците и пикочния мехур, безсъние, главоболие, 
жълтеница, газове, подагра, ревматизъм, епилепсия, хемороиди, 
хистерия, трудно уриниране и уриниране на кръв, гъбички в 
устата, задух, жълтеница, болезнена менструация.
Като противовъзпалително и болкоуспокояващо средство 
лайката се използва вътрешно и външно при голям брой за-
болявания: възпаления на храносмилателната система — на 
лигавицата на устата, венците, гърлото, при зъбобол, гастрити, 
ентерити, колити (с болки и колики), при язва на стомаха и 
дванадесетопръстника.
Като успокояващо средство лайката намира приложение при 
болезнена менструация и при смущения на съня . Лайката се 
използва в козметиката за освежаване на кожата и за поддър-
жане цвета на русите коси.
Външно приложение: Използва се за гаргара при лош 
дъх в устата, за налагане на лапи при циреи и рани, за промивки 
при бяло течение, за бани при хемороиди, кожни обриви, потене 
на краката, при безсъние.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива с 200 
мл вряла вода. Кисне 30 минути и се изпива наведнъж (може и 
подсладено с мед). Запарката се прави 3 пъти дневно и се пие 
15 минути преди ядене.

ЯХНИЯ ГРАХ С КАРТОФИ  
Продукти: •лук - 1 глава 

стар,  2 моркови - 2 бр., кар-
тофи - 3 или 4 големи, грах 
- 4 кутийки, стерилизиран 
по 250 г, нетно тегло, червен 
пипер - 1 ч.л., сол, подправки 
- по желание
Приготвяне: Задушавам 

ситно нарязаните лук и мор-
кови. След леко омекване на лукът, добавих и картофи-
те, нарязани на едри парчета. Разбърках няколко пъти 
с червения пипер и добавих подправките.
Още добавих и една опаковка от доматено пюре 200 

грама. Аз слагам черен пипер зърна и млян, кимион 
зърна, сол, и джоджен. Долях с течността от кутийките 
грах и малко топла вода.
Затворих на среден огън с капак до сваряване на кар-

тофите. Накрая добавих граха, той си е добре сварен от 
кутийките, малко джоджен и черен пипер, млян.


