2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението и във връзка с обявената от Областна
дирекция „Земеделие“ – Благоевград т.н.
„восъчна зрялост“, кметът на общината
д-р Арбен Мименов с нарочна заповед
въведе пълна забрана за изгарянето на
стърнища, сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в
земи от горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта се забранява

изгарянето на растителни отпадъци в
земеделските земи, в близост до житни
култури и гората. С нарочната заповед
кметът на общината се разпорежда, кметовете на населени места да организират
стриктно изпълнението й, като при констатирани нарушения на виновните лица
да бъдат налагани санкции. Контрола по
изпълнението на заповедта е възложен
на Илхан Карагьозов - Директор на дирекция АПООСГРАОА.

СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ
ПО НОВИЯ ДИЗАЙН НА 60/40
От 15.07.2020
година започна подаването
на документи
за държавна
помощ за работодатели за
запазване на заетостта на служителите им по
новия дизайн на
мярката 60/40.
Тя беше удължена до 30 септември 2020г.
Ком п е н с а ц и и
ще се получават
за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60% от осигурителния доход
за май 2020г. и 60% от дължимите от
работодателя осигурителни вноски.
Фирмите трябва да докажат спад
на приходите с 20% спрямо същия
период през 2019 г. и да нямат задължения към 1 януари 2020 г.
За новия дизайн работодателите
могат да подават заявления в съответните Бюра по труда, чрез лицензиран
пощенски оператор и електронно

чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Ако работодателят има повече обекти в различни
населени места, може да подаде общо
заявление в Бюро по труда, на чиято
територия се намира поне един такъв.
Образци на документите и повече
информация за условията и процедурата по кандидатстване може да
се намерят на сайта на Агенцията
по заетостта в рубрика „Финансови
стимули за запазване на заетостта”.

В Държавен вестник беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за
райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР).
Землищата, които попадат в обхвата на подмярка 13.3 (НР3), остават 60,
както беше предварително оповестено от Министерството на земеделието.
Ставките са същите като тези, които бяха публикувани в края на месец май
след одобрение от ЕК.
Вижте целия списък ( https://agri.bg/documents/naredba-za-izmenenie-idoplnenie-na-naredba-6-ot-2015-g-za-prilagane-na-myarka-13 ) на землищата
в НР3 и тези, които отпадат от НР2.
И така, окончателните ставките за райони, засегнати от специфични ограничения (НР3), са следните:
• До 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
• Над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;
• Над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“
Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 13.3 стартира на 30
април и приключи с края на Кампания 2020 за директни плащания.
Землищата, които бяха изключени от обхвата на други райони с природни ограничения, различни от планинските (НР2), но не попаднаха в обхвата на НР3, са 202. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност
в тези землища, ще получават преходна помощ от 25 евро/ха за преходния
период, т.е. за следващите две години.

Семействата на бъдещи осмокласници вече могат да получат еднократна помощ от 250
лв. и да покрият част от разходите си за началото на следващата учебна година. За целта
децата трябва да са записани в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище и ще се изплаща на два
пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен
срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.
Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един
жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.
Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта след записване
на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври 2020 г.
Междувременно продължава и кандидатстването за помощ за деца, записани в първи
клас през следващата учебна година. Условията са идентични, като средствата също са
обвързани с посещение на училище.
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

.

20 - 26 юли 2020г., брой 29

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

20 Юли 2020, Понеделник,
Илинден - св. пророк Илия Свети Пророк
Илия се тачи от всички християни като
най-големия библейски пророк и заедно с
Моисей - като един от два- мата най-велики
старозаветни мъже. Живял около 900 години
пр. Христа в град Тесвия (Палестина), по
времето на израилския цар Ахав. Когато се
родил, баща му получил видение – внушителни мъже го поздравили, повили бебето
с огнени пелени и го накърмили с пламък. Смутен, той разказал това на
свещениците в Йерусалим, а те го успокоили с думите: „Не бой се, твоят
син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч.“ Това
обяснява и името - означава „крепост Господня“. Израилските царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостойни били
Ахав и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар и му предрекъл поради
греховете суша, която продължила три години и шест месеца. Тогава Илия
събрал народа, жреците и пророците на Ваал в планината Кармил. Помолил
се на истинския Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. При
смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето.
Същия образ рисува и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна
колесница, теглена от четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към неговата нравствена извисеност и духовна близост с Бога.
И до днес стъпките му в Палестина се смятат за осветени от силата му.
Денят на Пророк Илия е сред най- почитаните от българския народ празници. Народните вярвания са, че Свети Илия носи дъжд и влага и закриля
живота. Заради силата, която притежавал го нарича Илия Гърмодолец,
Гърмоломник, Гръмовник. Народните представи рисуват Свети Илия като
господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето със
златна колесница и преследва ламята, която „пасе“ житата. Светкавиците
са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от ноздрите
и изпод копитата на конете му, дава дъжд и роса. На този ден се спазва
строго забраната за работа. В чест на светеца се коли курбан от най-стария
петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на
семейството. Организират се и общоселски сборове с жертвоприношение
на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на
високо място или под вековни дъбови дървета. Освен носещите името на
светеца, на този ден празнуват още занаятчийските еснафи на кожарите,
кожухарите, самарджийте и керемидчиите. В София има два храма посветени на Свети Пророк Илия - единият е в квартал “Княжево” и е строен в
края на ХІХ век. В двора му има една необичайна сграда – гробницата на
Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник и лечител, живял и лекувал
тук през ХVІ век. Мястото се почита от мюсюлмани и християни, които
идват да се поклонят най-вече на 2 август, когато е Илинден по стар стил.
Международен ден на шахмата
Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването в Париж, Франция, на Международната шахматна федерация, в която членуват
170 страни /1924/.
22 Юли 2020, Сряда,
Църквата почита паметта на Св. Магдалена
Църквата почита паметта на Св. Равноапостол на
мироносица Мария Магдалeна. В нейното житие
се разказва, че когато Иисус Христос ходел по
Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила
жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя
го молила за помощ. Господ изгонил из нея седем
бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно
на Господа, слушала неговото учение и вървяла
след него до самата Негова кръстна смърт. Мария
Магдалeна с други свети жени, приготвили благовонно миро, за да помажат с него, според юдейския
обичай, тялото на Иисус Христос. Но най-рано от
всички, още до разсъмване в неделя, дошла Мария
Магдалина и за нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и гробът
празен. Смутена от видяното, Мария Магдалина отива при апостолите. Те
дошли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а
Мария останала на гроба, стояла и плачела. И докато плачела, надникнала
в гроба и видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата,

а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо
плачеш?“ Вдигнали Господа моего отговорила тя и не зная где са Го положили. Като
казала това, тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и мислила,
че е градинарят. – Жено – казал й Той – защо плачеш, кого търсиш? – Ако си Го ти
изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го взема. – Марийо! –казал й
тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно извикала: „Учителю!“ – Не
се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята ми и им кажи че възлизам
при Моя Отец и при вашия Отец при Моя Бог и при вашия Бог! На днешния ден имен
ден празнуват Магдалена, Меглена, Малена и др.
25 Юли 2020г., Събота,
Успение на Св. Анна
На този ден православната църква почита успението на Света
Анна - майката на Света Дева Мария. Чества се като покровителка
на бременността, раждането и майчинството. На този ден не се
работи, защото жените ще раждат трудно или ще помятат. Иконата
на св. Ана се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Имен
ден имат хората, носещи името Анна, Янa, Eнчo. Това е вторият
ден през годината, посветен на света Анна. На 9 декември се
отбелязва Зачатие на Св. Анна.
26 Юли 220г., Неделя,
Празник на служителите от национална служба Жандармерия
Службата отбелязва годишнината от създаването си, с указ на княз Александър
Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привременен устав за устройството на жандармерията. До септември 1944 г. е разформирана и възстановявана три пъти. От 1948 до
1961 г. съществува като Вътрешни войски по съветски модел. През 1985 г. е създадена
Национална служба „Вътрешни войски“ като обновена структура за осигуряване на
вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална служба „Вътрешни войски“
е преобразувана в Национална служба „Жандармерия“ като специализирана охранителна и оперативно издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено
важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения
ред и борба с престъпността. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. Със Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 40-ото
Народно събрание на 9 февруари 2006 г. Националната служба „Жандармерия“ се
преобразува в Главна дирекция „Жандармерия“ към Национална служба „Полиция“.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 17.07.2020 г.
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2

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 18 ɆȿɋɌȺ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / Ɂɞɪɚɜɧɢ ɝɪɢɠɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ-ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ
Ƚɥɚɜɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ,ɋɪɟɞɧɨ / Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɉɫɢɯɨɥɨɝ, ɭɱɢɥɢɳɟɧ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɧɢ ɭɱɢɬɟɥɢ (Ɇɚɝɢɫɬɴɪ, ɇɚɱɚɥɧɚ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ - ɍɱɢɬɟɥ, ɩɟɞɚɝɨɝ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ (ɦɚɝɢɫɬɴɪ) – ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ.
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ,
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ / Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
/ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 104 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ, ɦɟɛɟɥɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɪɚɡɫɚɞɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɛɚɧɰɢɝ
ɇɚɱɚɥɧɨ

ПРИТЧА: ПРИТЧА ЗА ЛОШАТА ДУМА

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

Закачило се едно мече в един трънак. Минал
дървар. Извадил мечето от трънака. Видяла го
мечката. Рекла му:
— Жив да си, човече! Голямо добро ми направи.
— Искаш ли да станем другари?
— Че знам ли?
— Защо бе, човече?
— Ех, как да ти кажа… На мечка вяра да нямаш… Ама всички мечки не са все такива я!
Мечката отговорила:
— То и човекът не е за вярване. Ала ти не си
от тия хора.
Сприятелили се мечката и дърварят. Почнали
често да се срещат.
Една вечер дърварят замръкнал в гората. Нямало де да спи. Влязъл в мечата дупка. Мечката
го нагостила.
На сутринта дърварят си тръгнал.
Мечката го целунала и рекла:
— Прощавай, побратиме, че не можах да те
нагостя, както трябва!
— Не се ядосвай, Мецано — отговорил дърварят. — Много добре прекарах. Едно само не ти
харесвам. Миришеш на лошо.
Домъчняло на мечката. Рекла му:

— Вземи брадвата и ме удари по главата.
Дърварят вдигнал брадвата и я ударил полека.
— По-силно, по-силно! — рекла мечката.
Дърварят я ударил по-силно. Потекла кръв. Ала
мечката нищо не рекла.
Дърварят си отишъл.
Минали се години. Веднъж дърварят пак попаднал в мечата дупка. Мечката го посрещнала
и пак го нагостила. На тръгване дърварят рекъл:
— Какво стана, Мецо, раната?
— Коя рана? — попитала мечката.
— Дето те ударих по главата.
— Е-е, тя ме боля, преболя, зарасна и съвсем
я забравих. Ала тая дума, дето тогава ми рече,
никога няма да я забравя.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 16.4

„ПОДКРЕПА

ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ
ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“

О т 1 3 юл и
2020 г., стартира приемът по
подмярка 16.4
„Подкрепа за
хоризонтално
и вертикално сътрудничество между
участниците
във веригата на
до ставки“ от
мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г. Тя е насочена към късите веригите
за доставка и местните пазари. Общият размер на
финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв.
Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните
пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално
и вертикално сътрудничество между участниците
в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от местните
производители.
В “къса верига на доставки“ участват ограничен
брой икономически оператори, поели ангажимент да
си сътрудничат. Те трябва да са посветени на местното
икономическо развитие и близките териториални и
социални отношения между производители, преработвателни и потребители.
Като „местни пазари“ се определят пазарите, които
са в радиус от 75 км от стопанството на произход на
продукта. В този радиус трябва да се осъществяват
както преработката на продукта, така и продажбата
му на крайния потребител.
Допустимите кандидати са юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, или дружества,
учредени по смисъла на Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД), които представят колективен проект
за сътрудничество за изграждането и развитието на
къса верига за доставки или за изграждане и развитие
на местен пазар.
Максималният размер на финансовата помощ за
един проект е 586 740 лв., а минималният - 15 000 лв.

ДО 31 АВГУСТ ПЧЕЛАРИТЕ ОТЧИТАТ
РАЗХОДИТЕ СИ И ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ
ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО

От 14.07.2020
г. всеки бенефициент, сключил договор с
ДФ „Земеделие“
по мерките от
Националнат а
програма по
пчеларство за
периода (НПП)
2020 – 2022г.
може да отчете
разходите си и да подаде заявление за плащане.
В полза на пчеларите от прием 2020 г. по Националната програма по пчеларство крайният срок за
извършаване на тези дейности бе удължен до 31 август
за финансовата 2020 г. В Държавен вестник, бр. 59 от
3.07. 2020 г. са обнародвани промените в Наредба №
10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане
на мерките от Националната програма по пчеларство
за периода 2020 – 2022 г.
Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен
мед, ще се извършва в централно управление на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, ул. „Гусла“
№3. По всички останали мерки, заявки за плащане се
подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
За всяка от посочените в договора дейности от
мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да
има валидна регистрация като земеделски стопанин
в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е
подал актуална информация за пчелините и броя на
пчелните семейства в регистъра на пчелините воден
от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет,
да не е осъждан.
Образци на заявленията за плащане и информация
за особеностите по окомплектоване на документите
могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.
ДО 31 ЮЛИ СЕ ПРИЕМАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В КЛАНИЦИТЕ
Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции
за изграждане на кланични пунктове“. Документи се
приемат в Областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“ по място на осъществяване на дейността
по проекта от 15-ти до 31-ви юли 2020 г.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените
разходите за инвестиции, като максималният размер

на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането
се предоставя под формата на капиталова субсидия
за покриване на част от разходите за изграждане на
стационарни кланични пунктове и/или за закупуване
на мобилни такива за добив и транжиране на месо от
собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни.
Средствата ще се изплащат по банкова сметка на
кандидата след доказване на целевото изпълнение на
инвестицията.
Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума
в размер на 2 500 000 лв., който ще се разпределя до
изчерпването му по реда на кандидатстване.
Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване
на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените 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 (три) години
назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност
по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации
и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Указанията за
прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата
на ДФ „Земеделие“.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

ЮЛИ 2020г.
До 20-ти юли: ЗДДС
Регистрирано лице
по чл. 154 или чл. 156
от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или
услуги, извършвани
по електронен път, по
които получатели са
данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават
на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
юни 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти юли: ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец юни за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
КАК ДА СИ КУПЯ СТАЖ,
върху брутния размер на сумата от частичните плаАКО НЕ МИ СТИГА ЗА ПЕНСИЯ
щания по трудови правоотношения, направени през
С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са месец юни, когато пълният размер на начислените от
предвидени няколко възможности как хората да си работодателя доходи от трудово правоотношение за
купят стаж, ако този, който имат не им стига, за да този месец не е изплатен до 25 юли.
се пенсионират.
Стаж може да се купи за времето на обучение за
завършено висше или полувисше образование, като пътека в санаториум в град хххххх в една от двете
няма значение дали са учили в редовна, задочна или дати - 13.08.2020 год. или от 24.08.2020 година. .Въвечерна форма. Важно е през това време да не са просът ми е имам ли право на тази втора клинична
работили, а за жените и да не са ползвали отпуск по пътека за тази година и има ли някакъв минимален
задължителен срок между ползването на двете
майчинство.
клинични пътеки?
Стаж може
Отговор от НЗОК: По клинична пътека (КП) №
да се купи и
263 «Физикална терапия и рехабилитация при болести
за времето на
на периферната нервна система» приемът в лечебно
докторантуразаведение за болнична помощ се провежда веднъж в
та, опредено
календарната година. Само в определени случаи и за
в нормативен
определени диагнози (напр. за тези, които са описани
акт за лицата,
в КП № 265) пациентът може да постъпи повече от 1
придобили обпът в рамките на календарната година. Принципно,
разователна и
по КП за рехабилитация приемът е еднократен за
научна степен
„доктор“.
календарна година.
И третият вариант е до 5 години, недостигащ стаж
Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 7) по клинична пътека за рехабилитация може да изи възраст по общия ред.
даде специалист физиотерапевт от извънболничната
Решилите да си купят стаж трябва да знаят, че вре- помощ, провел курс по физиотерапия и рехабилитамето, за което са внесени осигурителни вноски, се ция. Преди това личният лекар насочва пациента към
зачита за осигурителен стаж от трета категория, като специалиста физиотерапевт с направление (бланка
този стаж може да се ползва само при пенсиониране.
МЗ-НЗОК № 3). След извършените процедури в изПрез 2020 г. жените ще се пенсионират на 61 годи- вънболничната помощ, когато има недостатъчен терани и 6 месеца, а стажът трябва да е 35 години и 10 певтичен ефект, физиотерапевтът издава направление
месеца. При мъжете са нужни навършени 64 години за хоспитализация в лечебно заведение за болнична
и 3 месеца и стаж от 38 години и 10 месеца.
помощ по клинична пътека за рехабилитация.
Ако не им стига стажът, те също трябва да подаЛекарят специалист по физикална терапия и рехадат заявление в НОИ, с което да поискат да им бъде билитация, който познава състоянието Ви или лекарят
продаден стаж.
специалист провеждащ амбулаторното диспансерно
А служителите на осигурителния институт преце- наблюдение, ще прецени съобразно заболяването Ви
няват точно колко време не достига и дават инфор- и диагнозата, която имате, дали са налице съответните
мация за точната сума на дължимите осигурителни
индикации за хоспитализация и след това ще Ви извноски и реда за внасянето им.
Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за даде направление (бл.МЗ-НЗОК № 7) по съответната
своя сметка по банков път, като сумата се определя клинична пътека. Лекуващият лекар преценява дали
всяка година със Закона за бюджета и е процент от е необходимо да се осъществи прием по КП за рехаразмера на минималния осигурителен доход за само- билитация, както и какъв да бъде интервалът между
двете клинични пътеки.
осигуряващите се.
За тази година тя е 19,8% от минималния доход,
Въпрос: Здравейте, интересува ме дали НЗОК
който от 1 януари е 610 лева.
Така през 2020 г. за всеки месец недостигащ стаж плаща за ЕЕГ и доплер сонография (на врат и
ще трябва да се плащат по 120,78 лв. или с близо 10 глава)? Ако да, може ли личният лекар да издаде
направления за тези дейности и с кои номера?
лева повече, спрямо миналата година.
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща високоспециалиЗакупеният стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение зираното изследване Електроенцефалография (ЕЕГ),
ако дейността е назначена от лекар специалист с
на Националния осигурителен институт.
„Медицинско направление за високоспециализирани
дейности ( бл. МЗ-НЗОК № 3А).
„Електроенцефалография (ЕЕГ)“ (с код 89.14) и
„Доплерова сонография“ (с код 88.77) са високоспециализирани медицински дейности, включени в пакет
Нервни болести. За тях личният лекар не може да издава направления – това прави само лекар специалист.
НЗОК заплаща високоспециализираните дейности Електроенцефалография (ЕЕГ) (с код 89.14) и
„Доплерова сонография“ (88.77) в извънболничната
Въпрос: На 30.12.2019г. постъпих на санатори- специализирана помощ, ако дейността е назначена
ум по клинична пътека 263 в Медицински център от лекар специалист с „Медицинско направление за
ххххх в гр. хххх. Изписана бях на 06.01,2020г.. Въ- високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК №
просът ми е за коя календарна година се отчита 3А), работещ в изпълнение на договор с НЗОК.
В случай че специалистът по нервни болести има
тази клинична пътека - 2019 или 2020 година?
Записана съм да ползвам санаториум по клинична сключен договор с НЗОК за този вид високоспециалипътека от 16.07.2020 год. до 23.07.2020год. във зирани дейности, след преценка на необходимостта,
град Девин. Искам да се запиша по друга клинична той ще издаде бл. (МЗ-НЗОК № 3А) и ще ги извърши.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НАРЪЧНИК НА ПЕРФЕКТНАТА ДОМАКИНЯ напълнете една ч.ч. със сода и я изсипете в канала.

Всяка домакиня има различни безотказни
трикове, които
прилага в дадени
ситуации. Някои
ги знае от баба
си, други пък са
ѝ ги казвали приятелки. Няма как
да отречем, че
съществуват наистина много добри идеи за улеснение на
бита, които понякога са дори по-ефективни от скъпите
препарати. Ще ви представим още няколко мъдрости,
които ще са ви полезни дълго време.
1. Ако забележите, че ютията ви е ръждясала или пък
по нея има петна от неизвестен произход, натъркайте
малко морска сол върху плоскостта. След това изгладете
бял лист хартия и вече можете да бъдете спокойни, че петната няма да се пренесат върху любимата ви бяла риза.
2. Ако водата започне да се оттича бавно в мивката,
значи водопроводната тръба е запушена. Гледали сме
стотици реклами за препарати, които се борят с този
проблем, но защо да давате излишни средства, като има
по-лесен начин да отпушите канала, при това съвсем
сами? Сипете в мивката ½ чаша сол, а след това залейте
с 1 литър гореща вода.
3. Доста често върху крановете на мивката или сифона
в банята се появяват неприятни петна, в следствие от
твърдата вода. За да се справите с тях, имате нужда от
кърпа, напоена със зехтин, с която да забършете неръждаемата стомана.
4. Бебешкото олио е идеално, за да накарате предметите, покрити с хром, да заблестят. Просто нанесете
малко от него върху памучна кърпа, и изтрийте с нея
хромираните повърхности.
5. Знаехте ли че, лакът за коса може да премахне досадните петна от козметика? Напръскайте засегната област
с лак за коса, оставете да престои 10 минути, после избършете с влажна гъба и накрая го пуснете в пералнята.
6. Алуминиевото фолио може да се похвали с още
една употреба в кухнята освен покриване на ястия във
фурната. То премахва безотказно упорити петна от
стъкло. Всички знаем колко зле може да изглежда една
тава с такива белези от готвене. Смачкайте малко фолио
на топка и я използвайте да изтъркате стъклени съдове
или повърхности.
7. Тебеширът може да предпази приборите за хранене от потъмняване. Увийте парче тебешир в марля,
която да абсорбира влагата, и го сложете в чекмеджето
с приборите.

С ЪВЕТИ

ЗА БЪРЗО ОТПУШВАНЕ
НА ЗАПУШЕНА МИВКА

Запушената мивка
– кошмарът вкъщи.
На пазара има многобройни продукти,
които могат да ви помогнат за справяне с
проблема.
Те обаче са опасни
не само за кожата, но
и за здравето ни. А и
защо да даваме пари за скъпи препарати, когато можем да се справим сами, у дома и то – без пари.
За да можете сами да се справите със запушените
канали, то не трябва да ги оставяте да се запушат напълно. Поради това е добре да прибягвате до профилактично отпушване веднъж в седмицата или на две
седмици, със следните изпитани методи:
Сода за готвене и оцет - ¾ ч.ч. пълна със сода се изсипва директно в канала или мивката. Полейте с половин
чаша винен оцет, след което захлупете с плоска чиния.
Оставя се да подейства за 30 минути, след което чинията се маха и се залива с 2 литра вряща вода. За
да се отмие всичката мръсотия, оставете кранчето на
топлата вода да тече още 2-3 минути.
Сода за готвене, оцет и сол – при по-лоши случаи,

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

След нея изсипете и една ч.ч. сол.
Отгоре се полива с една ч.ч. оцет и се оставя да
подейства 10 минути. Залейте с вряща вода. Ако водата се оттича трудно, е добре да оставите сместа да
подейства за по-дълго.
Веро/сапун – 1 кг веро или сапун се разтваря в три
литра гореща вода. Сместа незабавно се изсипва в запушената тръба и се оставя за една нощ да подейства.
На следващия ден се залива с два литра гореща вода.
Кока кола – тази течност разяжда всичко. Изсипете
литър от нея в мивката/канала/тоалетната чиния и оставете да подейства през нощта. На сутринта е нужно
само да изплакнете с няколко литра вряла вода.
Бутало/вакуум – с тези предмети и най-упоритите
запушвания нямат шанс. С тях се отпушват тоалетни,
мивки и канали.
С отвора на буталото се покрива единият край на
тръбата на мивката, след което следват енергични
движения нагоре – надолу. Така се предизвика налягане на водата, която да отпуши канала.

В КРАЯ НА ЮЛИ СЕЕМ РЯПАТА

Ряпата не понася
високите летни температури и дългия ден.
Поради това не се засява през пролетта,
когато денят нараства
и стълбчето в термометъра се покачва все
по-нагоре й по-нагоре.
От друга страна са
й необходими 80-90 дни, за да направи качествени
кореноплоди. Практиката е установила подходящия
срок – края на юли в по-хладните райони и началото
на август в по-топлите.
Можете да изберете между бяла и черна. Бялата е
по-слабо лютива и по-нежна като консистенция, дава
по-добри добиви. Черната съдържа повече етерично
масло и се предпочита като лечебно растение.
Кореноплодите на зимната ряпа са сочни месести
с парлив вкус и характерна миризма, която се дължи
на етеричното масло в нея. Студоустойчива е и може
да се съхранява през зимата. Добрият вкус и лечебни
качества, късият вегетационен период и сравнително
скромните топлинни изисквания са причина градинарите да проявяват интерес към растението.
Най-благоприятната температура за развитието на
ряпата е около 16 градуса. Зеленчукът се нуждае от
доста светлина, затова не му определяйте сенчести
места или междуредията на стари овошки. Площта
трябва да се полива. Освен това почвата да е добре
обработена, рохкава и богата. Не внасяйте пресен
оборски тор. Най-добре е да използвате местата след
богато наторени предшественици каквито са краставиците, доматите, пиперът, тиквите.
Преди сеитбата се подготвят дълги фитарии. Мястото се полива обилно и почвата се подготвя добре,
за да поникнат бързо семената. На големи площи се
използва редосеялка – 30-40 см между редовете или
на двуредова лента при 20-25 см между редовете и
50 см между лентите. Засява се на дълбочина 1-1,5
см. Щом образуват два същински листа, време е да
се проредят стръковете. При първото провеждане се
оставят 2-3 см между растенията, а при окончателното
– 15-20 см в реда.
При силно и продължително засушаване растенията
не образуват кореноплоди, а масово стрелкуват, т.е.
появяват се цветоносни стъбла.
Затова редовно поливайте, окопавайте и унищожавайте плевелите. Особено в началото зелевата бълха е
най-опасна за растенията, тя прави листата на дантела. След като започнат есенните валежи, поливането
трябва да е малко.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БЯЛ ИМЕЛ - VISCUM ALBUM L.
Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудомно
храстче. Прикрепва се най-често върху клоните на
иглолистните дървета и по тополите. Развива вилужно разклонено стъбло и срещуположни, седящи, целокрайни листа, продълговати, кожести с тъмнозелен
цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, събрани на
групички.
Разпространение:
Паразитира върху
широколистни и иглолистни дървета
главно в Източна
България.
Употребяема част:
Използват се стръковете и листата. Дрогата притежава слаба своеобразна миризма и горчив вкус.
Действие: Снижава повишеното артериално налягане,
което се свързва със способността му да разширява
кръвоносните съдове и да премахва съдовите спазми.
Смята се, че този ефект се дължи на съдържащия се
в белия имел вискотоксин. Неговото успокояващо
действие спомага за забавяне на сърдечния ритъм, подобряване на сърдечната дейност, тонизират миокарда.
Дрогата действа кръвоспиращо при маточни кръвоизливи, кръвотечения от носа, продължителна
менструация, кървящи хемороиди.
Намира приложение като противогърчово средство
при епилепсия, заболявания на нервната система,
главоболие, невралгии, при атеросклероза, артроза,
хронични заболявания на ставите.
Съществуват цял ред интересни научни разработки, посветени на противораковата активност на
белия имел.
Приложения: - като хипотензивно средство в ранните стадии на хипертоничната болест;
- повлиява виенето на свят, главоболие;
- при атеросклероза;
- има кръвоспиращо действие, засилва маточните
контракции;
- при коклюш, отоци, хронични ставни заболявания;
- за увеличаване млякото на кърмещи жени, за
забременяване.
Вътрешно приложение: 1. Две чаени лъжички
бял имел се заливат с 200 г студена вода, оставят
се да кисне 12 часа. След прецеждане извлекът се
изпива сутрин. Същата дрога се накисва повторно
със същото количество вода и полученият извлек се
изпива вечерта.
2. Една супена лъжица от билката се залива с 300 г
кипяща вода и се вари в продължение на 5 минути.
Оставя се да кисне 30 мин. След прецеждане се пие
3 пъти дневно по 80 г след ядене.

ЯБЪЛКОВ КОБЛЕР С КАНЕЛА И ЛИМОН

Продукти: 500 г
брашно, 40 г кафява
захар, 1 щипка сол,
50 г овесени ядки, 60
г студено масло на
кубчета, 2 ябълки,
обелени и нарязани,
1 супена лъжица лимонов сок, ½ чаена
лъжица канела, 1
и ½ супена лъжица
бяла захар
Приготвяне: Загрейте фурната на 180 градуса. Пресейте брашното, кафявата захар, солта заедно. Добавете
овесените ядки и разбъркайте. Прибавете маслото към
сместа и разбъркайте, докато се получат едри трохи.
На дъното на тава за печене подредете нарязаните на
слайсове ябълки. Поръсете с лимонов сок, канела, бяла
захар върху тях. Върху ябълките разпръснете брашнената смес с овесените ядки. Печете за 30-40 минути
или до златисто.
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!

Жега е! Рибар дреме над плувката на въдицата.
Водата се размърдва и се подава крокодил.
- Как е? Кълве ли! - пита крокодилът.
- Хич.
- Що не влезеш да се окъпеш?.

Пернишка мъжка компания разпива. По едно
време един от компанията иска съвет:
– Пичове, имам връзка с омъжена жена, името
няма да споменавам, дали да продължа връзката
или да сложа край? Само без глупави коментари!
След кратко мълчание един от компанията
проговаря:
– Абе, аз моята ще я пребия за всеки случай...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

