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От 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно
временно подпомагане за земеделските
стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“. Приемът е
до 21 септември 2020 г. Заявленията ще
се приемат в общинските служби по земеделие.
По COVID мерките се подпомагат
земеделски стопани, микро, малки и
средни предприятия, както и групи и
организации на производители, които
са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.
Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани.
Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5
млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“
„Винени лозя“, „Декоративни растения“,
„Животновъдство“ (говеда, биволи, овце
и кози) и „Пчеларство“.
Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите
за директни плащания през Кампания
2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на
пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките
от ПРСР 2014 – 2020 г.
Финансовата помощ по подмярка
COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:
За плодове:
до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;
За зеленчуци оранжерийно производство:
до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

За прилагането на новата мярка за подкрепа
на работещи родители
за преодоляване на негативните последици от
COVID-19 са осигурени
85 млн. лв
Семейства с деца до
14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или
извънредна епидемична
обстановка в случай, че
двамата или единият от
работещите родители
не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск.
Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.
За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и
повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до
края на 2020 г.
Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в
електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и
предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията
от коронавируса.
Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или едиЗа зеленчуци, отглеждани на открито: ният от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение
за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от
до 1,5 ха – 950 лв.;
минималната заплата.
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единад 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
ният от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въвенад 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
дените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
епидемична обстановка.
над 20 ха – 13 500 лв.;
За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за
За маслодайна роза:
месеца,
предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде
до 1 ха – 900 лв.;
по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, опнад 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
ределена за страната (610 лв. за 2020 г.).
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета
над 20 ха – 13 500 лв.;
временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата
За винени лозя:
отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.
до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
лучи подпомагане за повече от една от на персонала – за кандидати, отглежнад 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
изброените дейности, но не повече от дащи свине;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
• 430 лв. за едно заето лице, прилевовата равностойност на 7000 евро.
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 равнено към средносписъчния брой
над 50 ха – 13 500 лв.;
млн. лева и обхваща всички останали на персонала – за кандидати, отглежЗа декоративни растения:
направления в областта на растение- дащи птици. Един земеделски стопадо 1 ха – 2000 лв.;
въдството и „Животновъдство“ (сви- нин може да получи подпомагане за
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
повече от една от изброените дейне и птици).
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
Допустими за финансиране по ности, но не повече от левовата равнад 10 ха – 13 500 лв.;
COVID 2 са кандидатствалите за ностойност на 7000 евро.
За овце и кози:
Условията за предоставяне на поподпомагане по схемите за директот 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
ни плащания през Кампания 2019 и мощите и документите за кандидатот 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
Кампания 2020, или бенефициенти стване по подмерките са разписани в
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
с действащ договор/ангажимент по публикуваната в Държавен вестник,
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
мерките от ПРСР 2014 – 2020г. Зе- бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
меделски стопани, които отглеждат от 5 август 2020 г. за прилагане на
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
свине и/или птици, могат да кан- мярка 21 „Извънредно временно поднад 999 бр. – 13 500 лв.;
дидатстват по подмярката в случай помагане за земеделските стопани и
За говеда:
че са кандидатствали и одобрени за малки и средни предприятия, които
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
предоставяне на държавна помощ са особено засегнати от кризата, преот 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
през 2019 г. по схема „Помощ за ре- дизвикана от COVID-19“ от Програот 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
ализиране на доброволно поети ан- мата за развитие на селските райони
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
гажименти за хуманно отношение за периода 2014 – 2020 г.
над 249 бр. – 13 500 лв.;
към птиците“ и/или схема „Помощ
След приема на заявления за подЗа биволи:
за реализиране на доброволно поети помагане ДФ „Земеделие” извършва
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
ангажименти за хуманно отношение административни проверки на предот 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
към свинете“.
ставените документи от кандидатите
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
Финансовата помощ по подмярка и след това одобрената финансова
над 200 бр. – 13 500 лв.;
COVID 2 се предоставя за лице, заето помощ се изплаща.
За пчелни семейства:
в стопанство и се изплаща под форСъгласно изготвения от ДФЗ индо 49 бр. – 250 лв.;
мата на еднократна сума в размер на: дикативен график за плащанията до
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
• 30 лв. за едно заето лице, прирав- края на годината, еднократната фиот 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
нено към средносписъчния брой на нансова помощ по подмярка COVID
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
персонала – за кандидати, отглежда- 1 ще се изплаща в периода 28 септемот 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
щи селскостопански култури;
ври – 2 октомври 2020 г. Плащанията
над 499 бр. – 3000 лв.
• 245 лв. за едно заето лице, при- по подмярка COVID 2 ще са в периЕдин земеделски стопанин може да по- равнено към средносписъчния брой ода 10 ноември – 20 ноември 2020 г.

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

24 - 30 август 2020г., брой 34

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

24 Август 2020, Понеделник,
На този ден изригва вулкана Везувий
На 24 август 79 г. е най-голямото
изригване на вулкана Везувий - погребани са градовете Помпей и Херкулан.
Вулканът е на височина 1277 м над
морското ниво, близо до Неаполитанския залив, Италия. Той е единственият
активен вулкан в континенталната част
на Европа. Кратерът му е с дълбочина
216 м и обиколка 1400 м. Диаметърът на
основата му е повече от 3 км. Везувий
изригва периодично в продължение на повече от 12 000 години. Последното
му по-голямо изригване е през 1944 г., загиват 45 души, опустошени са няколко
села, а базата на Съюзниците, разположена наблизо понесла сериозни щети
- повредени били 88 бомбардировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата
(ЮНЕСКО) на световното културно наследство. Разрушеният град е една от
най-популярните туристически атракции в Италия - посещаван е от около
2,5 милиона туристи годишно.
25 Август 2020, Вторник,
490 години от рождението на Иван Грозни
490 години от рождението на Иван Грозни (Иван
ІV)/1530- 1584/ - руски владетел, който изгражда
основните на руската империя. Велик московски
княз (4 декември 1533 - 16 януари 1547) и първият
руски цар (16 януари 1547 - 18 март 1584). Прозвището „Грозни“ на руски (грозный) означава „Страшни“. Внук е на София Палеолог (племенницата на
последния византийски император), потомък на
Асеневци (София е пра пра правнучка на цар Иван
Асен III). Руският цар е издънка на византийските
династии Палеолог, Кантакузин и Комнин. По време на управлението му
руската държава започва да овладява нови земи: Поволжието, колонизацията на Сибир, за да утвърди достъп до Балтийско море, Иван Грозни води 24
години Ливонска война срещу Ливонския орден, Литва, Полша и Швеция.
Създадените от него, основите на руското общество и държавни институции,
просъществуват до XVIII век, затова и в много легенди и приказки феодална
Русия е отъждествявана с името „дядо Иван“..
29 Август 2020, Събота,
Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение)
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител - на този ден е отсечена главата на светеца. Това е
вторият летен празник на християнския светец, който
в народния календар се нарича Секновение поради
вярването, че на този ден се сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. На Секновение водата и
времето започват да застудяват, затова никой не бива
да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост.
По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена
консумацията на червено вино, на червени плодове и
зеленчуци. В чисто християнски план празникът носи
идеята за цикличността, защото с останалите два дни, посветени на Йоан
Кръстител се образува една система - раждане (Еньовден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), и смърт (отсичане на главата му - 29 август).
Евангелието пише, че когато Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал да
проповядва, че вече се е родил неговият син Христос, който скоро сам ще
започне да учи хората. И започнал Йоан да говори на хората, затова го нарекли
и Предтеча, понеже вървял преди Христос и разказвал за него. Йоан кръстил в
река Йордан много хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, Господ
им простил извършеното. Когато Христос дошъл при Йоан, Предтечата му
се подчинил, и кръстил и него във водите на река Йордан. Той продължил и
след това да проповядва учението на Исус. Главата на Йоан Кръстител била
отсечена в Юдея от стражите на цар Ирод. Така страшно и безсмислено се
прекъснал животът на най-близкия другар и съмишленик на Христос.
Ден за действия срещу ядрените опити
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на Общото събрание
на ООН от 2 декември 2009 г., приета по инициатива на Казахстан,
за да се активизират усилията на международната общност за
прекратяване на ядрените опити като важна крачка за постигането
на мир и сигурност в свет. Годишнина от закриването /1991/ на
ядрения полигон Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан).

30 Август 2020г., Неделя,
Българската църква почита княз Ал. Невски
Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия Константинополски патриарх Митрофан. Участва
в Първия вселенски събор в Никея поради преклонната
възраст на патриарх Митрофан. След неговата смърт
от 325 г. до 340 г. е патриарх на Цариградската църква.
Той бил ревностен защитник на вярата и паството си от
коварството на еретици и езичници. Умира през 340 г.
на 98-годишна възраст. Св. Йоан Постник управлявал Цариградската църквата по време
на император Анастасий. Умира през 595 г. Св. Павел управлявал църквата като патриарх само 5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той се отказал от
патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 784 г., като малко преди
смъртта си приел велика схима. Александър Невски е роден ок. 1220 г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил във воин на 6-годишна възраст. На 16
години баща му го оставя на управлява Новгород. Княз Александър повежда в началото
на 13-ти век руските войски срещу шведско и германско нашествие. Решителната битка
е край бреговете на река Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на
Александър Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение на
Света Богородица“ близо до град Владимир. През 1723 г., по времето на Петър Велики,
мощите на княза са пренесени и положени в построената в негова чест и памет Александро-Невска лавра, където се съхраняват и досега. На 18 октомври 1998 г. частица от
мощите на светеца е пренесена и положена за поклонение в Патриаршеската катедрала
„Св. Александър Невски“ в София. Ценната светиня е дарена от руския патриарх Алексий
Втори на българския патриарх Максим при посещението му в Москва.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 21.08.2020 г.
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1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 27 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɦɚɝɢɫɬɴɪ) – ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɉɴɬɭɜɚɧɢɹ, ɬɭɪɢɡɴɦ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɧɚɭɤɢ –ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ (ɉɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ)
ȼɢɫɲɟ / ɋɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɞɚɧɴɱɧɨ ɨɛɥɚɝɚɧɟ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɭɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɂɡɹɳɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɮɪɟɧɫɤɢ ɟɡɢɤ.)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɪɭɫɤɢ ɟɡɢɤ.)
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ / Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
/ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɦɭɡɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ (ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɬɜɨ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 140 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɞɴɪɜɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɇɚɱɚɥɧɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ / ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɨɬɜɚɱ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɚɫɢɟɪ, ɞɨɦɚɤɢɧ
ȼɢɫɲɟ, ɫɪɟɞɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: СЪКРОВИЩЕТО В НАС

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте
материалите си на адрес:
Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95,
e-mail: satovchabl@abv.bg

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

материални богатства – не е намерил своето
истинско богатство, а то е струящата радост от
Битието и дълбокият и непоколебим мир, който
идва с него. Търсим извън себе си късчета удоволствие или себеосъществяване, одобрение,
сигурност и любов, а носим в себе си съкровище,
в което не само че е включено всичко това, но и
то е безкрайно по-голямо от всичко, което светът
може да ни даде.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЖИВОТНОВЪДИ И ПЧЕЛАРИ
ДО 24 АВГУСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО
КАНДИДАТСТВАТ ПО DE MINIMIS
Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват
за финансово подпомагане по de minimis до 24 август
2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
Предвиденият бюджет е 25 660 000 лв. и ще се разпредели между фермери, отглеждащи крави, юници,
биволи, овце-майки и кози-майка.
На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за
животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление
за директни плащания за Кампания 2020.
Ставките за подпомагане са до 40 лв. за стада до 50то животно включително и до 20 лв. за тези над 51-то
животно при млечни крави под селекционен контрол.
За млечните крави ставките са до
40 лв. до 50-то животно и до 20 лв. над 51-то животно.
До 20 лв. се дава
за млечни крави в
планински райони,
до 40 лв. за 50-то
животно и до 30 лв.
над 51-то животно за месодайни крави и/или юници.
До 110 лв. за месодайни крави под селекционен
контрол и до 80 лв. за биволи.
При дребния добитък парите са до 15 лв. за стада с
до 200-то животно до по 10 лв. след 201-то животно
- за овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол. При овце майки и/или кози майки в планински
райони помощта е до 10 лв. за животни и до 10 лв. за
овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.
Ресурсът по минималната помощ за 2020 г. по de
minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева.
Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на
пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както
и за възстановяване на загубите им от ниските добиви.
Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.
На официалната интернет страница на фонд „Земеделие“ са публикувани указанията за прилагане на
държавните помощи, както и образци на документите
за кандидатстване.
За започването на приемите ДФ „Земеделие“ информира чрез кратко съобщение (SMS) допустимите
за подпомагане земеделски стопани. Съобщението се
изпраща от телефонен номер 180-080.

БЮДЖЕТ И СТАВКИ ПО „ДЕ МИНИМИС” ЗА
ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МАСЛОДАЙНА РОЗА И ЛОЗЯ

Управителният съвет
на фонд „Земеделие”
разпредели 19 363 000
млн. лв. по помощта de
minimis за земеделски
стопани, отглеждащи
плодове и зеленчуци,
винени лозя и маслодайна роза, както и на
земеделски стопани с
пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%, съобщиха от ведомството.
Подпомагането се отпуска за покриване на загуби
заради сушата и като облекчение заради пандемията
от коронавирус (COVID-19).
Ставките за подпомагане са:
* Картофи, лук и чесън – до 150 лв./ха;
* Картофи (за регистрирани площи за фитосанитарен контрол в БАБХ до 31 юли 2020 г.) – до 400 лв./ха;
* Моркови, зеле, дини и пъпеши – до 150 лв./ха;
* Домати, краставици, корнишони и патладжан – до
200 лв./ха;
* Пипер – до 300 лв./ха;
* Зеленчуци - оранжерийно производство – до 2
000 лв./ха;
* Ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини – до 250 лв./ха;
* Сливи и десертно грозде – до 150 лв./ха;
* Винени лозя – до 250 лв./ха;
* Маслодайна роза – до 200 лв./ха;
* Земеделски култури (плодове и зеленчуци) под
100% пропаднали площи, вследствие на неблагоприятни климатични събития настъпили през 2020
г. – до 400 лв./ха.
Указанията за държавната помощ ще бъдат публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОЛА
ВЕЧЕ САМО С ПЛАТЕН ДАНЪК

При сделки с коли, които вече са имали поне една
регистрация у нас, собствениците ще трябва да представят в службите по регистрация на МВР издаден или
заверен от общината документ за платен данък, когато
са ги придобили. Това решиха окончателно депутатите,
след като приеха
на второ четене
промени в Закона
за движение по
пътищата, записани в преходните и
заключителни разпоредби на проект
за промени в Закона за местните
данъци и такси.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

Въпрос: През 2017-та година бях приет по спешност в Пирогов и след мозъчна операция бе открит
тумор - Астроцитом, ІІІ-та степен. След проведени
лъчетерапия и химиотерапия около година по-късно
се появи рецидив и последва нова операция. После
още една и сега отново има рецидив, който трябва
да се отстрани до 2 месеца. Тъй като приложеното
следоперативно лечение не даде никакви резултати,
лекари ме посъветваха да се консултирам с клиники
извън пределите на България.
Обръщам се към Вас с молба за съдействие. Какво е необходимо да направя, към коя клиника да се
обърна, тъй като няма да успея да покрия изцяло
лечението си!
Отговор от НЗОК: Лечението на български граждани в страни от ЕС се осъществява по два основни
способа в зависимост от начина на заплащане на медицинските услуги.
I. Съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 за координация
на системите за социална сигурност в Обединена Европа, здравноосигурените граждани от една държавачленка на ЕС могат да кандидатстват за разрешение за
планова болнична медицинска помощ в друга държава
от ЕС (с европейски формуляр S2, който се издава от
компетентната здравноосигурителна институция), ако
са изпълнени следните условия:
-Медицинската помощ, за чието разрешение за
провеждане в чужбина се кандидатства, трябва да е
включена в пакета медицински дейности, финансирани
от публичната система на здравеопазване в компетентната държава (България), както и в пакета от дейности,
финансиран от публичната система в държавата на планираното лечение. Чуждото лечебно заведение следва
да предоставя необходимото Ви лечение по договор с
местен здравен фонд;
-Лицето не може да получи лечението в рамките на
обичайно необходимото време за получаването му в
Република България, като се има предвид текущото
здравословно състояние и вероятното развитие на
болестта.
Преценката за горното се извършва от експертни
съвети по профила на заболяването, определени със
заповед на министъра на здравеопазването, които дават
писмени становища относно основателността на предявените искания – в съответствие с тяхната експертна
медицинска преценка за състоянието на всеки пациент
и възможността/невъзможността за провеждане на
лечението в разумен медицински срок, в България.
Необходимите документи за кандидатстване за издаване на разрешение за провеждане на планово лечение
в чужбина за сметка на НЗОК, са:
1. Писмено заявление по образец от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/
лице осъществяващо заместваща грижа по отношение
на лицето/пълномощник, съдържащо: пълното име и
адрес на лицето; ЕГН/ЕНЧ на заявителя, естеството
на искането; телефон и адрес на електронна поща за
връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от
пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното;
2. Заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие от
документ за самоличност на лицето (лична карта/паспорт) – по преценка на заявителя/негов представител,
с цел да послужи единствено за сверяване на данните;
3. Актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза (медицинска епикриза, амбулаторен лист, консултации при
специалисти и други медицински документи, относими
към заболяването), проведено до момента на подаване
на молбата лечение и терапия (в случай, че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти,
обосноваващи необходимостта от лечението, за което
се иска издаване на разрешение;
4. Писмен документ/кореспонденция с подходящо
лечебно заведение в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, за което се
кандидатства, съдържащ следната информация:
- вида на медицинските дейности, за които се иска
разрешение, с предложен конкретен план за предстоящо планово лечение в лечебното заведение, и
посочен период на лечението (начална и крайна дата
на същото);
- потвърждение, че лечението на съответното заболяване е част от обществената система на здравеопазване
в съответната държава-членка и ще бъде предоставено
срещу издаден формуляр за планова медицинска помощ извън държавата членка по пребиваване (формуляр S2);
- предварителна финансова оферта от чуждото
лечебно заведение за ориентировъчната стойност на
предстоящото планово лечение срещу формуляр S2,
която се покрива от местната здравноосигурителна
институция за местните осигурени лица;
5. Декларация по образец на НЗОК относно обстоятелството, че заинтересованото лице не се осигурява
в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария.
Всички документи, свързани с искането, следва да
бъдат на български език. В случай, че са представени
документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с официален превод на български език.
Издадените формуляри S2 покриват само стойността

АВГУСТ 2020г.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на
авансовия данък, удържан през
месец юли за доходи от трудови
правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на
авансовия данък, определен по
реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през
месец юли, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август: ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически
лица, придобити през м. юли.
на лечебните дейности, които са покрити от задължителното здравно осигуряване и за местните осигурени лица.
За сметка на пациента остават потребителските такси,
хонорарите на някои лекари, допълнителните изследвания, нощувките в хотел или болничен хостел/общежитие,
транспортните разходи, разходите за придружител, както
и цената на всички допълнителни процедури, които не
се покриват от задължителното здравно осигуряване в
другата държава, и които се заплащат лично от местните
пациенти (или се покриват от тяхно допълнително/доброволно здравно осигуряване).
Образци на заявление и декларация, касаещи искането
за издаване на разрешение за провеждане на лечение
извън държавата членка по пребиваване, както и допълнителна информация за процедурата, са поместени на
интернет – страницата на НЗОК: www.nhif.bg, в раздел
„Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС.“
II. По реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона
за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване,
ползване и заплащане.
Съгласно чл. 4,т.2 от Наредбата лицата над 18-годишна възраст имат право на лечение в чужбина, извън
трансплантацията, което не е включено в обхвата на
задължителното здравно осигуряване, чрез необходим
за конкретния пациент метод, който не е приложим в
Република България, когато същият се прилага в чужбина
и е с доказана ефективност на лечението в световната
медицинска практика.
За кандидатстване за финансово и организационно
подпомагане за лечение по този ред е необходимо да се
подаде заявление по образец съгласно чл.10 от Наредбата,
заедно с необходимите приложения и декларации.
Към заявлението задължително се прилагат:
-Медицинска документация, издадена не повече от 6
месеца преди подаване на заявлението, удостоверяваща
заболяването, състоянието и поставената диагноза на
пациента, проведеното до момента на подаване на заявлението лечение, препоръки на медицинските специалисти
относно състоянието и необходимите действия, в това
число необходимостта от осъществяване на услугите, за
които се иска заплащане (епикризи, изследвания, заключения, становища, мнения, препоръки и/или др.).
-Официален документ(оферта) от лечебното заведение
в чужбина, отговарящ на изискването на чл. 10, ал. 1, т.
3 от Наредба № 2 от 27 март 2019 г., потвърждаващ, че
лечението, за което се иска заплащане, ще бъде проведено
в това лечебно заведение, периода на предстоящото лечение, цената, която следва да бъде заплатена и отделните й
компоненти, начина на заплащане, очакваните резултати,
лице от лечебното заведение и друга информация за контакт, съгласие на лечебното заведение за сътрудничество с
НЗОК във връзка с предстоящите медицински процедури
по отношение на конкретния пациент;
-Подписан от заявителя проект на договор за финансово и организационно подпомагане по чл.21, ал.6 от
Наредбата.
Всички документи се представят на български език в
оригинал или копие. В случай че се представят документи
на чужд език, същите следва да бъдат придружени с точен
превод на български език, извършен от лицензиран преводач, сключил договор с Министерството на външните
работи. В случай на заявено лечение в лечебно заведение
в чужбина документите се представят и на съответния
чужд език.
Образци на заявление и декларация, касаещи искането за одобряване на заплащането в чужбина, както и
допълнителна информация за процедурата, са поместени
на интернет – страницата на НЗОК, www.nhif.bg в раздел
„Международни въпроси“, рубрика „ Лечение в България
и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина
на лица над 18 години“.
При подаване на документите и изисканите писмени
становища/препоръки от лекарите специалисти, е възможно те да Ви насочат към съответни чужди клиники, по
тяхна преценка, където би могло да се проведе лечението.
Предвид посочения от Вас срок - до 2 месеца, в който
трябва да се осъществи лечението, Ви информираме, че
процедурата по т. I, т.е. при подадено заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение
извън държавата по осигуряване/пребиваване, заплащано
от НЗОК, би отнела около 1 месец, включително и времето, през което следва да набавите цялата документация, изброена по т.4 по-горе от настоящото писмо, след
получаване на изисканите от нас писмени становища от
експертни съвети по профила на заболяването Ви, определени със заповед на министъра на здравеопазването, за
което ще бъдете уведомен.
E-mail за контакти, запитвания, подаване на документи:
euro-rights@nhif.bg и crossbordercare@nhif.bg
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА
ЗА ХРАНЕНЕТО НА КУЧЕ

Когато имате куче,
трябва да запомните
няколко важни правила за храненето
му. Ето какво е наложително да знаете за
храненето на кучето:
Хранене по определено време
Препоръчително е
да сложите кучешката храна в паничката на домашния
любимец, преди вие да седнете да ядете. То със сигурност
ще дойде с влажен поглед да ви се помоли да му дадете
от вашето хранене, но в никакъв случай не трябва да го
правите. Освен това се старайте винаги да храните кучето
по едно и също време.
Покажете на кучето, че вие го храните
За да научите домашния си любимец да ви възприема
като пълноправен стопанин, трябва да му покажете, че
вие го храните. Когато му сложите суха храна в купичката, извикайте името на кучето. Когато то започне да
яде, ще разбере, че вашата ръка е тази, която го храни.
Не прекалявайте с порциите
Придържайте се към нормата, която е оказана от производителя на мократа или гранулираната кучешка храна.
Често стопаните се притесняват, че животинката ще
остане гладна с това количество. Но ако кучето ви често
преяжда, това може сериозно да повлияе на кучешкото
здраве. Един от страничните ефекти ще е затлъстяване
при кучето.
Специализирана или човешка храна?
Така наречените промишлени храни за кучета са специално разработени за домашни любимци. В тях се съдържат всички необходими вещества и микроелементи,
от които се нуждае кучето. Ако смесите кучешката храна
с човешка (натурална), може да навредите на здравето
му. Например, може да причини стомашно разстройство
при кучето, а дори и язва.
Сменяйте водата на кучето всеки ден
Това е едно от задължителните правила за собствениците на кучета. Винаги оставяйте прясна вода до купичката му със суха храна. Гранулите почти не съдържат
вода, което понякога е истинско мъчение за домашния
ви любимец.
ТРИКОВЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА МЕКАТА МЕБЕЛ
Тапицерията върху меката мебел е
нейното слабо място. В домашното ни
ежедневие непрекъснато се случва
така, че тя да се замърси. Върху тапицерията могат да попаднат следи от сок,
бира, кафе, шоколад,
вино, дъвка и други, които да оставят петна след себе си.
За да изчистите замърсена тапицерия, никога не я перете в пералня. Абсолютно не се препоръчва също да я
сушите със сешоар или прахосмукачка.
Също така експертите по поддръжка на мебели съветват да не минавате тапицерията с прахосмукачка твърде
често. Това не се прави, тъй като заедно с прахта уредът
за почистване всмуква и малките частици от плата на тапицерията. Следователно с течение на времето дамаската ще започне да губи качеството си.
Когато използвате препарати за почистване на петна,
не ги нанасяйте директно върху дамаската. По-добре ще
е, ако подложите парче памучен тънък плат. Не е добре
също да използвате едновременно няколко препарата за
почистване на петна.
Когато приключите с обработката на тапицерията с
препарат, оставете я да изсъхне от само себе си. Преди
това подсушете със салфетка.
Различните петна се чистят по различен начин. Кафето, например, се почиства с помощта на сапун. След което се забърсва с влажен парцал и се оставя да изсъхне.
Петна от сок обаче се почистват по-трудно. За да се

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

справите с тях, забъркайте смес от амоняк и оцет. Нанесете разтвора върху дамаската, оставете да изсъхне.
Съществува всеобщо заблуждение, че червеното
вино се почиства много трудно. Това не е така. Просто посипете със сол петното и оставете да попие.
Когато платът изсъхне, солта може да се почисти с
прахосмукачка.
Лекетата от бира се обработват с помощта на сапун. Приготвя се разтвор от 1 супена лъжица оцет
и половин литър вода. Той се нанася върху петното,
изчаква се няколко минути, след което се изплаква с
чиста вода и се изсушава.
Най-трудно се отстранява дъвка. Един от най-простите способи е върху нея да се постави пакет с кубчета
лед и когато тя се втвърди, се изстъргва с тъп предмет.
След това платът се обработва с метилов спирт.
Кръв се почиства преди да е изсъхнала. Ако кръвта не
е успяла да изсъхне, се измива със студена вода.
Ако сте изцапали дамаската със шоколад, пригответе
сапунен разтвор с топла вода. Изплакне петното и го
оставете да изсъхне по естествен път.
Ако сте изцапали мебелите със сладко или с мармалад, нанесете върху петното разтвор от сапунена вода с
оцет. След като изсъхне платът се промива с топла вода
и пак се изсушава.
Петна от чай или какао, пък се обработват с разтвор
от вода, веро и оцет.

БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПО СЛИВИ
И НЕКТАРИНИ ПРЕЗ АВГУСТ
За късно кафяво
гниене изпитани
препарати са: ИНДАР 5ЕВ - 150 мл/
дка с работен разтвор 50-100 л/дка
за праскови, нектарини, сливи. Максимално 4 приложения през 10 дни
(крантинен срок 3
дни), КАРАМАТ
2,5ЕВ - 100 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за
нектарини, сливи, праскови. Максимално пръскания 4
броя с интервал 10 дни (крантинен срок 3 дни). ЛУНА
ЕКСПИРИАНС - 63-75 мл/дка за праскови и нектарини
(крантинен срок 7 дни), пролектус 50ВГ - 120 г/дка с
работен разтвор 50-150 л/дка за праскови и нектарини
(карантинен срок 1 ден), СИСТАН 20ЕВ - 12,5- 30 мл/
дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови и нектарини. Максимално 2 приложения с интервал 10-14 дни
(крантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ - 65200 мл/дка за праскови и нектарини (крантинен 7 дни),
ТИРАМ 80ВГ - 300 г/дка (карантинен срок 21 дни).
Брашнеста мана. Праскови и нектарини. Разрешени
препарати: ИНДАР 5ЕВ и КАРАМАТ 2,5ЕВ. Прилагат се в същата доза и по същия начин, както срещу
късното кафяво гниене. ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 50
мл/дка (крантинен срок 7 дни), РИТУАЛ - 32-60 мл/
дка с работен разтвор 80-100 л/дка (карантинен срок
7 дни), СЕРКАДИС - 15 мл/дка с работен разтвор 30120 мл/дка. Максимално приложение 3 пъти през 10
дни (карантинен срок 21 дни). СИСТАН 20ЕВ - 15-36
мл/дка с работен разтвор 50-120 л/дка (карантинен
срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ - 65-200 мл/дка
(карантинен срок 7 дни).
При поява на източен плодов червей и прасковен
клонков молец (анарзия) използвайте: АВАНТ
150ЕК - 33 мл/дка (карантинен срок 7 дни), АФЪРМ
ОПТИ - 200-225 г/дка с работен разтвор 50-150 л/
дка (карантинен срок 14 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК
- 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни),
ДЕЛЕГАТ 250ВГ - 30 г/дка с работен разтвор 100-120
г/дка. Еднократно приложение (карантинен срок 7
дни). ДЕЦИС 2,5 - 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен
срок 7 дни), РАНЕР 240СК - 30 мл в 100 л вода/дка
(карантинен срок 14 дни).
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

КАЛИНА - VIBURNUM OPULUS L.
Описание: Разклонен храст
или дърво, високо 1,5-4 м.
Кората на старите стъбла и
клони е напукана, а на младите е гладка, сивокафява с
червеникав отенък. Цветовете
са бели събрани в съцветия на
върха. Цъфти през май-юни.
Разпространение: Расте из
храсталаците и горите, край потоците в предпланинския и планински пояс на страната.
Употребяема част: Използва се кората на стъблата и
клоните, събрани през ранна пролет. Да не се смесва
с черната калина, чиито листа са цели, набръчкани.
Лечебно действие:
Кората има съдосвиващо и кръвосъсирващо действие;
понижава кръвното налягане. Плодът засилва сърдечната дейност, има и пикочогонно действие. Действието
на корите се дължи на дъбилните вещества, галотанините, кверцитина, катехините.
Приложения: • при различни кръвотечения, при
маточни кръвоизливи, болезнена менструация, авитаминоза;
• действа успокояващо, понижава артериалното налягане;
• при белодробни заболявания с кашлица;
• при болки и спазми на стомаха и червата;
• при сърдечни и бъбречни заболявания като противооточно средство;
• в комбинация с листа от мента и змийско мляко се
препоръчва при възпаление на жлъчката и жлъчните
пътища;
• В българската народна медицина корите на калината
се употребяват като противотемпературно средство,
при кръвоизливи от носа, хемороиди, диария, стомашно-чревни възпаления, при болести на черния дроб и
жлъчката, простудни заболявания;
• Плодът се употребява като потогонно и слабително
средство, при стомашна язва. Плодовете, сварени с мед
се дават при простуда, кашлица, задух. Цветът улеснява
храносмилането;
• Листата се употребяват при вирусни заболявания и
маточни кръвоизливи.
Външно приложение: Кората се използва за промивки при рани, за налагане при изгорено, за гаргара
при гърлобол.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от кората
се слага в 500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100
мл преди ядене 4 пъти дневно.
Като продукт: Калина - лист или кора
Може да се използва при: кръвоизливи, хемороиди,
болки в стомаха и червата, диария.
Начин на приготвяне: 1 чаена лъжичка от билката
кисне 10 минуги в 500 грама гореща вода. Прецежда
се и се пие 3 пъти дневно по 120 грама преди ядене.

МАКАРОНИ НА ФУРНА

Продукти: макарони 500 грама(1 пакет), яйца 4
броя, краве масло 75 грама (½ малко пакетче), ванилии 1-2 броя, прясно мляко1 литър, сирене 1 чаена
чаша, захар 1 чаена чаша
Приготвяне: 1. Първата
стъпка от рецептата за макарони на фурна е сваряването
на макароните. Варите ги
по инструкциите на пакета,
като внимавате да не се преварят, защото след варенето
ще бъдат подложени на допълнителна топлинна обработка. След като макароните
са сварени ги отцеждате добре от водата.
2. В купа разбивате яйцата, прясното мляко и захарта. След това към тази смес добавяте ванилиите и
натрошеното сирене. Разбърквате добре сместа.
3. В тава изсипвате отцедените макарони, добавяте
към тях яйчената смес и нарязвате маслото на малки
парченца и ги разпределяте равномерно в тавата.
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!

Японски преводач си подал оставката,след като
не успял да преведе от балгарски език диалога:
-Какво правиш?
-Нищо.Работя.

Тя:
- Ще дойдеш ли вкъщи довечера да ми преинсталираш уиндоуса ?
Той:
- Ама ти току що си купи лаптопа. Не ти трябва
преинсталация.
Тя:
- Ти тъп ли си или не разбираш от намеци?
Той:
- Ти не можеш да си преинсталираш уиндоуса,
пък аз съм бил тъп...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

