
По традиция мероприятието започна сутринта в училищния двор на СУ-Сатовча, където с участието 
на всички ученици от 1 до 12 клас под ръководството на техните класни ръководители и учители се 
отправиха към паметника „Костница“, намиращ се на площада в Сатовча, където са пренесени кости-
те на загиналите войници от Сатовчанския край в сражението с турска войска на м. „Майров гроб“, за 
да почетат паметта им с поднасяне на цветя и минута мълчание, както и с кратка историческа справка 
за действията станали преди 108 години. Рецитираха стихове, посветени на Отечествената война и 
преклонението на народа пред подвига на героите. Учители и ученици се отправиха към местностите: 
„Орлов камък“ и „Жидово“, където се проведоха и интересни спортни игри и състезания.
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

До 6 ноември фонд 
„Земеделие” отваря 
втори прием по de 
minimis за стопаните, 
отглеждащи крави, 
юници, биволи, овце-
майки и кози-майки. 
Новите средства се 
превеждат по молба 
нат животновъди и 
браншови организа-
ции за предоставяне 
на възможност за фи-
нансиране на стопани-
те, които не са успели 
да кандидатстват по 
първия прием. Пред-
виденият допълните-
лен бюджет е 2 660 
000 лв., а крайният срок за изпла-
щане на помощта е 10 декември.
Допустими за тази помощ са 

фермери, подали валидно заявле-
ние за директни плащания по схе-
мите за обвързано подпомагане за 
животни или по преходна нацио-
нална помощ за овце-майки и кози-
майки, обвързана с производство-
то (ПНДЖ3) за Кампания 2020, 
които не са получили подпомагане 
на предходния прием по de minimis 
за животновъди.
Ставките за подпомагане са:
* до 40 лв. до 50-то животно, 

вкл. и до 20 лв. от 51-то животно 
за млечни крави под селекционен 
контрол;

* до 40 лв. до 50-то животно, 
вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за 
млечни крави;

* до 20 лв. за млечни крави в пла-
нински райони;

* до 40 лв. до 50-то животно, вкл. 
и до 30 лв. от 51-то животно за ме-

содайни крави и/или юници;
* до 110 лв. за месодайни крави 

под селекционен контрол;
* до 80 лв. за биволи;
* до 15 лв. до 200-то животно, 

вкл. и до 10 лв. от 201-то живот-
но за овце-майки и/или кози-майки 
под селекционен контрол;

* до 10 лв. за овце майки и/или 
кози майки в планински райони;

* до 10 лв. за овце майки и/или 
кози майки, които не са под селек-
ционен контрол;
Целта на извънредната помощ 

е да се подкрепят стопаните, кои-
то търпят загуби заради сушата и 
негативното влияние на пандемия-
та от коронавирус (COVID-19). 
Общият размер на средствата по 
схемата de minimis, който един зе-
меделски стопанин или предприя-
тие може да получи е до левовата 
равностойност на 25 хил. евро за 
период от три последователни да-
нъчни години.

Вместо двойна админи-
стративна тежест, при ко-
ято досега регистрацията 
на пчеларите се извършва-
ше от кметовете на селата 
и от агенцията по храните, 
с промени в Закона за пче-
ларството се предлага раз-
решителните да се издават 
само от Българската агенция 
по безопасност на храните 
(БАБХ). Промените са пуб-
ликувани на интернет стра-
ницата на министерството 
на земеделието, като до 9 
ноември браншовите орга-
низации могат да дават пред-
ложения по тях.
В мотивите към зако-

на се припомня, че според 
досегашния Закон за пче-
ларството регистрацията 
на собственици на пчели и 
пчелни семейства се извършва в кметствата чрез подаване на заявление за регистра-
ция в 15-дневен срок от тяхното придобиване. Допълнително по Закона за ветеринар-
номедицинската дейност собствениците на животновъдни обекти, за каквито се смятат 
и пчеларите, подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната 
Областна дирекция по безопасност на храните.
С новите промени се предлага дейностите по регистрация и контрол във връзка с пче-

ларството да се извършват от един орган – БАБХ, като се извършва една регистрация без 
участието на кметовете на кметства. След приемане на нормативните промени се изисква 
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, предоставяна от 
общински администрации (кметовете) да се заличи от Административния регистър.
В сега действащия Закон за пчеларството липсва определение на понятието „временен 

пчелин“, затова има нова корекция. С цел да има по-голяма яснота във връзка с практи-
куването на подвижното пчеларство в допълнителните разпоредби е предвидена легал-
на дефиниция за „временен пчелин“.
В чл. 8 от Закона за пчеларството освен регистрацията на пчелините в съответните 

кметства, в ал. 5 се урежда и изискването за наличие на ограда, където собственикът на 
постоянен пчелин поставя табелка с регистрационен номер на пчелина.
С цел постигане на синхрон със Закона за горите са прецизирани горепосочените из-

исквания към постоянните пчелини, в случаите, в които те са настанени в горски те-
ритории. Затова и постоянните пчелини, настанени в горски територии, задължително 
трябва да са с ограждения, които не възпрепятстват свободното преминаване на диви 
животни и са обозначени с табелка с регистрационен номер на пчелина.

САМО АГЕНЦИЯТА ПО ХРАНИТЕ
ЩЕ РАЗРЕШАВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЧЕЛАРИТЕ 
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26 Октомври 2020 година, Понеделник,
Димитрoвдeн 
Българската православна църква почита 

паметта на Св. Великомъченик Димитрий 
Мироточец - в разговорната реч празникът 
се нарича Димитровден. Народният култ към 
Св. Димитър го представя като по-голям брат-
близнак на Св. Георги. Широко разпространена 
е поговорката „Св. Георги лято носи, а Св. 
Димитър - зима“. Като предвестник на зимата 
и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една 
от най-големите Задушници. В народния календар празникът на Св. Димитър 
бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в 
полунощ срещу празника на Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква 
и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 
октомври завършва традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за 
наетите сезонни работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Дими-
тър се нарича още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия 
от птици и зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ в., бил 
управител на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен 
в тъмница и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 
306 г. В иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен 
кон, в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най- рано култът 
към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в Тракия и 
Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески нападения. 
Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По- късно българи 
и гърци започнали разпалено да си оспорват „покровителството на небесния 
стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския му произход от древни 
времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби го почитат 
като патрон на цялото славянство.

 Празник на строителя
 Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. По стара 

традиция се чества на Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).
28 Октомври 2020 година, Сряда,
 Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар
На този ден православната църква почита паметта на Св. великомъченица Па-

раскева, Св. мъченици Терентий и Неонила и чадата им, Св. преподобни Стефан 
Саваит и Св. Димитрий Ростовски. 
Международен ден на анимацията
 Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на анима-

ционното кино. Годишнина от първата прожекция /1892/ в Париж, Франция, на т. 
нар. светлинни пантомими, осъществена с прожекционен апарат - праксиноскоп, 
дело на френския художник и фотограф Емил Рейно. 

29 Октомври 2020 година, Четвъртък,
Ден на бесарабските българи 
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на 

бесарабските и таврийските българи по повод 
100-годишнината от освещаването на катедрал-
ния храм „Свето Преображение господне“ в град 
Болград, Румъния (29 октомври 1838 г.). Тогава се 
ражда инициативата 29 октомври (16 октомври ст. 
ст. ) да бъде Ден на бесарабските българи. В из-
граждането на храма е вложен доброволният труд 
на 10 000 преселници от българските земи. Храмът се освещава от бесарабския 
владика архиепископ Кишиневски в присъствието на хиляди хора - домакини 
и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод продължават 
четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия храм. 
Тази част на Бесарабия е била в пределите на Руската империя, а българските 
преселници са имали статут на колонисти. Основните бежански вълни на ма-
сово преселване отвъд Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни 
конфликти и са мотивирани от руската протекционистична политика спрямо 
изселващото се население от поробена България. Така в края на 18 и през 19-и 
век около 400 000 българи се преселват в княжествата Влашко, Молдова и Бе-
сарабия. Съгласно дадените им права и привилегии, организират свои колонии, 
основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.

 Световен ден за борба с псориазиса 
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната федерация на 

дружествата за борба с псориазиса. Близо 125 млн. души по 
света страдат от това заболяване. 

30 Октомври 2020 година, Петък,
60 години от рождението на Марадона
60 години от рождението на Марадона - Диего Армандо 

Марадона /1960/, аржентински футболист. За националния 
отбор на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На 
Световното първенство в Мексико през 1986 г., Марадона 
извежда Аржентина до световната купа (на финала Аржентина 
побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите 
се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвърт-
финала срещу Англия. В този мач Марадона отбелязва 2 гола, 

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

Фейза била винаги нервна и имала труден ха-
рактер. Отговаряла грубо, когато я питали нещо, и 
причинявала проблеми и караници. Съучениците 
й не харесвали компанията й и странели от нея. 
През по-голямата част от времето тя била сама. 
Докато другите деца се шегували и закачали 
едно с друго, тя си мислела, че се смеят на нея. 
Когато приближала към тях, разбирала, че това 
изобщо не е така, и се отдалечавал объркана и 
разтревожена. Ходела на училище със свито сър-
це, защото се чувствала изолирана и отхвърлена 
от съучениците си. Един ден събрала смелост да 
разкаже на майка си как никой не я обича и не иска 
да й бъде приятел.
Майка й замълчала за миг и после казала:
– Миличка, никой няма да иска да се сближи 

с теб, ако ти не се сближиш с него. Няма как 
да спечелиш симпатиите им, ако първо не им 
покажеш своите. Отношенията между хората 
са постоянен двустранен процес на даване и 
получаване. Затова трябва да си щедра с твоите 
съученици. Няма да получиш любов, без ти първо 
да дадеш. Запомни, че толерантността и любовта 

са десет пъти по-добри от злобата и кавгите. Тези 
две качества ще ти помогнат да живееш в мир със 
себе си и с околните.
Променете себе си, за да промените и отно-

шението към вас. Бъдете отворени и отдавайте 
най-прекрасното на света и хората около вас.  
Имате силата да промените нещата. Изберете 
любовта и мира. Дръжте съзнанието си отворено 
за всички позитивни послания, които всеки един 
ден ви поднася.

ПРИТЧА: МАЙЧИН СЪВЕТ

един от които с ръка. След мача Марадона произнася знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, 
това е била ръката на Бога“. От тогава наричат гола „Божията ръка“. Главният съдия Али 
Бин Насер признава гола след консултация със страничния съдия българина Богдан Дочев. 
Вторият му гол в същият мач, е считан от мнозина за един от най-красивите - след гран-
диозен спринт през цялото игрище, финтирайки шест английски играчи. ФИФА определя 
това попадение като „Голът на века“. Марадона е избран от ФИФА за най-добър футболист 
на Световното първенство през 1986 г. През последните години Марадона открито показва 
съпричастност към левите идеологии - сприятелява се с кубинския лидер Фидел Кастро, 
докато се лекува в Куба. На левия си крак има татуиран портрет на Кастро, а на дясното си 
рамо - на Че Гевара. Марадона е привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. През 
2005 г. посещава Венецуела за среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл 
с цел да се срещне с „велик човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“. 
Ден в памет на жертвите на политическите репресии 
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 октомври 

1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лагерите в Мордова и 
Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР.

 Отпускане на целеви помощи за отопление
 Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ 

за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2020/2021г. Молбите се 
приемат от 1 юли 2020 г. в дирекциите по постоянен адрес. Право на помощ имат всички 
лица и семейства, които за последните шест месеца имат доходи, по-ниски или равни на 
диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 и 
чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. В молбата-декларация 
задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, 
твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се 
прилага и последната платена фактура. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца 
- от 1 ноември 2020 г. до 31 март 2021 година. 

31 Октомври 2020 година, Събота, 
Ден на вси светии (Хелоуин) 
Католически празник, утвърден от папа Григорий Чет-

върти през 853 г., като ден за почит към всички христи-
янски светци и мъченици. Отбелязва се в нощта срещу 1 
ноември. Особено е популярен в Ирландия, Великобрита-
ния, САЩ и Канада. Предполага се, че тържествата на този 
ден са свързани с древна келтска традиция. На 1 ноември 
келтите празнували Нова година - Самейн. Те вярвали, че 
в нощта срещу Нова година се отваря границата между 
мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година навестяват Земята. Тези 
души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова живите се маскирали с животински 
кожи и страшни маски с надеждата да уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Ос-
тавяли им храна отвън, за да не влизат в домовете им. След това се събирали около големи 
огньове, запалени от жреците.

 1 Ноември 2020 година, Неделя,
 Ден на народните будители и на българската журналистика 
Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес на Съюза на българските журналисти (1981) в 

Деня на народните будители. На този ден през 1891 г. излиза бр. 1 на в. „Работник“. Ден 
на народните будители Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за 
национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация 
през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин 
Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит 
Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил 
Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За 
първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 
1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на за-
служилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона 
за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 
1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за 
всички учебни заведения в страната.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 23.10.2020 г.
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за социални грижи; медицински специалисти».
Съгласно &1 , т.20 от Допълнителните разпоредби на 

ЗЗО – «Членове на семейство» са съпруг, съпруга, деца 
до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието 
си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или 
трайно нетрудоспособни – независимо от възрастта»

Въпрос: Здравейте искам да попитам синът ми 
пет години с двустранна глухота. Мога ли да кан-
дидатствам за генетични изследвания и на какви 
условия трябва да отговарям благодаря 
Отговор от НЗОК: Вие може да подадете документи 

по реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г., изм. и доп., 
бр. 90 от 15.11.2019 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.
Предмет на тази наредба са медицинските и други 

услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, за 
които българските граждани имат право на заплащане 
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 
и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона 
за здравето.
На сайта на НЗОК (www.nhif.bg) - линк „Услуги за 

граждани“ - подрубрика „Лечение в България и чужби-
на“ -  линк „Лечение в България и чужбина на деца“ е 
публикувана информация за документите, които задъл-
жително се представят от заявителя при кандидатстване 
по реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г.
За  повече информация и уточняване на случая може  

да се обадите директно на телефонен номер  в ЦУ на 
НЗОК:  +359 2 965 9193  и  +359 2 965 9119

 
Въпрос: Каква е стойността на горната клинична 

пътека ? Има ли доплащане от страна на пациента?
Отговор от НЗОК: Ендоскопска ретроградна холан-

гиопанкреатография (ERCP) може да се осъществи в 
рамките на клинична пътека №73.1 „Високоспециали-
зирани интервенционални процедури при заболявания 
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и пери-
тонеума за лица над 18-годишна възраст“.
НЗОК поема всички разходи по клиничната пътека 

с изключение на някои скъпоструващи медицински 
изделия за провеждане на лечение, като:
Комплект за ендоскопска резекция при горна ен-

доскопия еднократен; Балонен екстрактор; Кошница за 
екстракция; Пластмасова ендопротеза за жлъчните пъ-
тища; Пластмасова ендопротеза за панкреаса; Система 
за протезиране; Саморазширяваща се протеза за жлъчни 
пътища и панкреас; Игла за тънкоиглена биопсия под 
ехографски контрол; Игла за биопсия през ехоендоскоп; 
Набор за термоаблация; Балон дилататор; Водачи за 
протезиране; Папилотоми; Игла за чернодробна биоп-
сия; Игла за алкохолна аблация; Сетове за перкутанен 
дренаж под ехографски контрол; Сет за трансгастрална 
цистостомия.
Посочените медицински изделия се заплащат от 

пациента, на цената на която ги е закупила болницата. 
Болницата следва да издаде необходимите финсови 
документи, вкл. фактура.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
26 октомври - 1 ноември 2020г., брой 43

РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ПО МЯРКА 11

„БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 
Най -късно 

до 30 ноември 
земеделските 
стопани, поели 
ангажименти 
през Кампания 
2016 г. по мяр-
ка 11 „Биоло-
гично земеде-
лие” от ПРСР 
2014-2020 г., 
трябва да пре-
доставят пред 
фонд „Земеделие – Разплащателна агенция серти-
фикат или писмено доказателство за съответствие 
на произведените от тях растителни, животински 
или пчелни продукти с правилата на биологичното 
производство.
Представя се информация, доказваща състоянието 

на парцелите, за които кандидатите за подпомагане са 
поели ангажимент, както и добитата на тях продукция 
през годината на издаването им.
Напомняме, че срокът за издаване на сертификатите 

за биологично производство е 30 октомври 2020 г.
В индивидуалните си профилите всички получатели 

на субсидии следва да предоставят въпросните до-
кументи в Системата за електронни услуги (СЕУ) на 
фонд „Земеделие”. Там са достъпни Уведомителните 
писма, в които са описани сроковете за предоставяне и 
задължителните реквизити, които следва да съдържат 
тези документи.
Фонд „Земеделие“ предоставя и възможност тези 

писма да бъдат получени лично или чрез упълномо-
щено лице в съответната областна дирекция на ДФ 
„Земеделие“ в страната.
От фонда припомнят, че СЕУ е достъпна след инди-

видуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден 
профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация 
на потребител, след което да се яви в областна дирек-
ция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът 
му да бъде активиран.

ДО 2 НОЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ ФАКТУРИТЕ
ЗА РЕАЛИЗИРАНО МЛЯКО   

От 5 октомври до 2 ноември върви приемът на до-
кументи за доказване на продаденото мляко и млечни 
продукти в периода от първи октомври 2019 г. до 30 
септември 2020 г.. Без тази отчетност фермерите не 
могат да получат субсидиите по обвързаната подкре-
па. Припомняме, че трябва да се предоставят и заве-
рени копия на документите, доказващи реализацията 
на продукцията.
Документи за реализация на мляко и млечни про-

дукти се подават по четирите схеми от директните 
плащани я - за обвързано подпомагане на млечни 
крави - СМлК, за обвързано подпомагане за млечни 
крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко), за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-май-
ки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация 
на мляко или комбинирана реализация) и за обвързано 
подпомагане за биволи – Биволи.
Животновъдите следва да реализират на пазара оп-

ределените в нормативната уредба количества мляко 
и млечни продукти на глава допустимо животно по 
съответната схема. При попълване на документите 
кандидатите трябва да използват съответната бланкова 
таблица според регистрацията им в ИСАК – като физи-
ческо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Представят се фактури и за реализираните на пазара 
животни, които се доказват по три схеми - за обвър-
зано подпомагане за месодайни крави и/или юници 
– СМКЮ, за обвързано подпомагане за месодайни 
крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо) и за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-май-
ки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация 
на месо или комбинирана реализация). В зависимост 
от това къде са реализирани животните – във или из-
вън България, се попълват различни типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят 

образците на документите, с които доказват реализа-
ция на произведената от тях продукция от интернет 
страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените 
файлове е изготвена и подробна инструкция за тях-
ното попълване.

ВАЖНО ЗА ЗИМНИТЕ ПРЪСКАНИЯ –
ДО 30 ОКТОМВРИ

Припомняме, че крайната дата на приема е 30 
октомври.
Ще се приемат 

заявления за по-
купка на проду-
кти за растителна 
защита и проду-
кти за ускоряване 
процесите на гни-
ене на листата на 
овощните видове, 
които се прилагат през есента - в периода на масов 
листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 13 
ноември, а до 11 декември ще бъдат изплатени сред-
ствата. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева 
на 10 декара с ДДС.
Средствата се изплащат само за продукти за расти-

телна защита, купени от лица, които са търговци по 
смисъла на Търговският закон и притежават удосто-
верение за търговия с продукти за растителна защита, 
на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на рас-
тенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ 
за разрешените за употреба продукти за растителна 
защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита 
на растенията. Продуктите за ускоряване процесите 
на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, 
които са търговци по смисъла на Търговският закон.
Схемата има за цел да ограничи максимално загу-

бите на земеделските стопани от разпространението 
на вредители по трайните насаждения.
Указанията по схемата са публикувани на сайта 

на ДФЗ - https://www.dfz.bg/.

УТВЪРДИХА СТАВКИТЕ ПО ПНДЖ1 И ПНДЖ3
Със заповед на 

министъра на зе-
меделието, хра-
ните и горите е 
определен разме-
рът на плащане-
то по Схемата за 
преходна нацио-
нална помощ за 
говеда, необвър-
зана с производ-
ство (ПНДЖ1) за 
кампания 2020 г.  Утвърдената ставка е 170,92 лв. за 
говеда и 299,11 лв. за биволи.
Помощта ще бъде преведена на два транша. По 

първия транш за говеда животновъдите ще полу-
чат по 94.01 лв., а за биволи 164,51 лв. Плащанията 
са планирани за следващата седмица. През януари 
2021 г. стопаните ще получат втория транш, като за 
говеда ще бъдат изплатени по 76,91 лв., а за биволи 
– по 134,60 лв.
Бюджетът по схемата за кампания 2020 е в размер 

до 32 064 360 лв.
С друга заповед на министъра е определен разме-

рът на плащането по Схемата за преходна национал-
на  помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана 
с производството (ПНДЖ3), за кампания 2020 г. 
Утвърдената и одобрена ставка е 37,93 лв. за едно 
допустимо за подпомагане животно. Подпомагането 
ще се изплати на един транш още през този месец.
Бюджетът по схемата за кампания 2020 г. е в раз-

мер до 26 828 690 лева.

До 31 –ви октомври
ЗДДФЛ
1 Деклариране и внася-

не на дължимия авансово  
данък от физически лица,  
придобили доходи от сто-
панска дейност по чл. 29 
от ЗДДФЛ  и от наем или 
от друго  възмездно пре-
доставяне за ползване на 
права или имущество през 
третото тримесечие на го-
дината, когато платецът 
на дохода не е задължен да удържа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан  
от  предприятията  и  самоосигуряващите  се  лица  за  
доходи,  придобити  от физическите лица през трето-
то тримесечие на годината.

3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 
тримесечие окончателни данъци по глава
шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния да-

нък, дължим от местни физически лица за доходи от 
източници в чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки и 
клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие.

До 10-ти ноември: ЗКПО
Деклариране  на  направените  залози  и  данъка  от  

организатори  на  хазартни  игри  и  от
оператори на телефонна или друга електронна съоб-

щителна услуга за проведени през предходния месец 
хазартни игри, при които залогът за участие е чрез це-
ната на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ 2020г.

Въпрос: Личният ни лекар ми каза, че след 
навършване на 18 години, децата НЕ заплащат 
потребителска такса при прегледи с направление, 
до завършване на средно образование.Но в друг 
медицински център, за преглед с направление ми 
искат да заплатя такса, защото детето имало 
навършени 18 години и те не знаели да е освободено 
от такса като ученик.
Моля да ми дадете информация, по какъв член от 

кой закон или правилник аз мога да се аргументирам 
при друг подобен случай. 
Отговор от НЗОК: Лицата, които са навършили 

18-годишна възраст, но продължават да учат в XII 
клас, са освободени от потребителска такса.
Съгласно чл.37, ал.3 от Закона за здравното осигуря-

ване: “От заплащане на сумите по ал.1 се освобожда-
ват лица със заболявания, определени по списък към 
НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи 
членове на семейството: пострадали при или по повод 
отбраната на страната, ветерани от войните, военноин-
валиди; задържани под стража или лишени от свобода; 
социално слаби, получаващи помощи по Правилника 
за прилагане на Закона за социалното подпомагане; 
лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, 
в домове за деца от предучилищна възраст и в домове 



ВРЕМЕ Е ДА ВНЕСЕТЕ ЦВЕТЯТА НА ТОПЛО  
През пролетта повечето 

от саксиите с цветя би-
ват изнасяни на открито. 
Там цветето наистина се 
освежава и съживява, с 
притока на кислород и 
светлина. Това им помага 
да се развиват по-бързо.
Есента е времето, ко-

гато растенията трябва да се приберат на топло. Този 
процес не бива да стане веднага и без подготовка. 
Правилната климатизация ще помогне на цветето да се 
адаптира към промяната.
Първите стъпки трябва да започнат с падането на 

температурите под 10 градуса през нощта и задържането 
им на тези нива за няколко дни. Първоначално привик-
ването е добре да започне през деня. Цветето се вади 
навън сутрин и се прибира в помещението вечер. За да 
се избегне напълно стресът от тази промяна, процесът 
е добре да продължи около 10 дни.
Другият важен момент е в същността на грижите, които 

се полагат за растението навън и в закрито пространство. 
Стайното цвете се нуждае от по-малко вода в сравнение 
с живота на открито през лятото.
Съществува разлика и във влажността на въздуха. През 

зимата въздухът вътре е по-сух заради отопляването на 
стаите и това налага цветята да се пръскат с пулверизатор 
или да се овлажнява по друг начин въздухът около тях.
Следващата стъпка преди окончателното прибиране на 

цветето е да се провери за наличие на насекоми. Те също 
търсят защита от студа и често я намират сред листата и 
цветовете на растенията.
При евентуално вкарване на саксия с насекоми, ще 

бъдат заразени и останалите цветя в това помещение. 
Добра идея е да се изкъпят цветята преди да бъдат пози-
ционирани на местата си. Така се сваля праха от тях и се 
унищожават евентуалните насекоми.
Другият спешен за решаване въпрос е дали цветето 

има нужда от присаждане. Някои растения се чувстват 
по-добре, ако им се смени саксията през есента.
Както при всички живи видове, при цветята също се 

получава реакция заради новите условия на живот, на 
които ги подлагаме. Те реагират различно. При някои 
започва окапване на листата, при други капят цветовете.
При други видове цветето пожълтява и спира 

растежа си. След като премине климатизирането от 
прибирането на цветето на топло, то отново възвръща 
нормалното си състояние.

В ТОПЛИТЕ ЧАСТИ НА СТРАНАТА
РАННОТО ЗЕЛЕ СЕ САДИ НАЕСЕН  

От засаденото през есен-
та зеле реколтата се полу-
чава още през април, дока-
то от пролетните посадки 
това става през май и юни. 
Имайте предвид обаче, че 
не навсякъде из сраната 
зелето може да презимува, 
без да загине. Благопри-
ятни са районите с по-мек 
климат и без особено резки колебания на температура-
та. Дворовете по правило предлагат по-добри условия, 
защото много или малко са защитени от студените вет-
рове и напролет по-бързо се затоплят.
Ако сте си засели разсада през септември, както ви 

препоръчахме, сега той вече е готов за засаждане. Бла-
гоприятният срок е до края на октомври.
Подготовката на почвата започва с доброто наторява-

не. Когато на предвидената площ, през годината не е 
внасян оборски тор, сега трябва да се натори. Използва 
се полуугнил или угнил тор (300-350 кг/100 м²). Добре 
е да се направи и минерално торене с по 4-5 кг супер-
фосфат и 2-3 кг калиев тор, или 10-15 кг дървесна пе-
пел. След това местото се изорава или прекопава дъл-
боко с права лопата и се оформят бразди през 50-60 см.
Предварително разсадът се подготвя, като коренчета-

та се подрязват, а листата се съкращават до около 1/3-
та. Разсажда се ниско в долната част на тира, през 30 см 
в реда, на дълбочина до първия лист, без да се засипва 
вегетационния връх. Може да се направи и шахматно 
от двете страни на кавала. След засаждането се притис-
кат добре в почвата, с помощта на садилото и ведна-

га се полива. За да успеят да презимуват, растенията 
трябва добре да се вкоренят и да развият розетка от 
6-7 листа. За това усилията се насочват към доброто 
вкореняване. Това налага през ноември да се напра-
ви сравнително плитко окопаване и подхранване с 
амониева селитра и суперфосфат (по 1-1,5 кг/100 м²). 
Растенията се загърлят внимателно - без да се засипва 
вегетационният им връх.
Отглеждането през зимните месеци е както при зи-

муващите марули и главести салати. При много силно 
застудяване може да се покрият с полиетилен. Към 
края на февруари в топъл и слънчев ден се прави по-
дхранване с 1-1,2 кг амониева селитра и леко разрох-
кване, а ако са били покрити с полиетилен се окопават 
плитко. През април процедурата се повтаря.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДЗИМЕН
ПОСЕВ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ  

Предзимната сеитба е често използвана практика за 
много зеленчукови култури и се извършва преди да 
настъпят студовете през есента. В Южна България ус-
ловията са по-подходящи, но това съвсем не означава, 
че в северните райони е невъзможно.
Какви култури могат да се сеят предзимно?
Предзимно могат да 

се засяват много кул-
тури – репи, репички, 
жълта ряпа, зеле, гла-
веста салата, мару-
ля, спанак, моркови, 
пъщърнак, цвекло, 
киселец, лук, както и 
много подправки (це-
лина, копър, листен 
магданоз, кориандър, 
градински чай). В по-
топлите части на страната се сеят бакла и грах.

1. Важно условие за предзимен посев е да се изби-
рат подветрени участъци. Не е желателно засяване на 
обширни и открити наветрени зони.

2. Няма да се развиват добре предзимните култури 
в ниски участъци с висока влагоемност, защото про-
дължителното въздействие на влагата с голяма веро-
ятност ще доведе до загниване на семената, както до 
загуба на значителна част от реколтата. В тези случаи 
може да се сее на повдигнати топли лехи, като височи-
нат им е 15-20 см.

3. Правилно определяне на времето за засяване на 
зеленчуковите култури, съобразено с климатичните 
особености и метеорологичните условия. Трябва да се 
изчака този перод, при който температурата на повърх-
ностния почвен слой е близка до нула градуса по Цел-
зий. Преждевременното развитие може да доведе до за-
губа на растенията при последващо зимно застудяване.

4. Избор на подходящи сортове за предзимно засява-
не – те трябва да бъдат с по-висока студоустойчивост, 
като се спазват стриктно указанията на опаковките.

5. Много важно условие е посевният материал да 
бъде напълно сух – ако се налага обеззаразяване преди 
сеитба е задължително изсушаване.

6. Успехът ще зависи и от качествената подготовка 
на почвата, която трябва да бъде почистена от расти-
телни остатъци, обеззаразена и подходящо подхранена 
с органични и минерални торове. При предсеитбената 
обработка се внасят само необходимите количества 
фосфорни и калиеви торове, а азотните – рано напро-
лет. Торенето с оборски тор трябва да бъде съобразено 
с поносимостта на културите.

7. Предзимното засяване се прави най-често в браз-
ди, като дълбочината на засяване е с 1-1,5 см по-голя-
ма от обичайната. Семената се покриват с рохка почва 
или смес от торф и пясък.

8. Предзимните посеви не се нуждаят от поливане.
9. Посевната норма трябва да се завиши с около 30%, 

защото част от семената загиват при зимни условия.
Правилно засетите през есента семена ще се превър-

нат в растения, които уверено ще преодоляват всички 
превратности и  на най-капризната пролет. Закалени 
през зимата, те са по-активни и поникват по-бързо, а 
растенията са по-здрави.
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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                                                                                                              

Скръндза води гаджето си на ресторант. Моми-
чето си поръчва изисквани ястия и накрая идва 
сметката: 82.60лв. Скръндзата казва:

- Скъпичка, искаш ли да разделим сметката на 
две?

- Добре, разбира се.
- Добре, ти плати лявата част, аз ще поема 

дясната.

Пожарникар кандидатства в музикално училище. 
На изпита го питат:

- Каква е разликата между контрабас и цигулка?
Пожарникарят се замисля и отговаря:
- Контрабасът гори по-дълго…

АЛОЕ ВЕРА 
Алое вера /Aloe vera/ пред-
ставлява тропично растение 
от семейство Асфоделови. 
Разпространено е в области-
те с по-сух климат. Среща 
се в подивяло състояние, 
но може да се отглежда още като градинско и стайно 
растение. Характерно е за някои страни от Европа, 
Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Мнозина 
оприличават алое верата на кактус, но според бота-
ниците подобни сравнения са неправилни.
Това, по което алое верата прилича на кактуса са 
едрите, сочни листа. Те са издължени, заострени с 
мечовидна форма. Снабдени са с малки шипчета. 
Съдържат течност, която е изключително лековита. 
Листата достигат до седемдесет сантиметра височи-
на. Възрастните растение имат повече от дванадесет 
листа, като теглото на всяко едно от тях може да 
достигне средно до 1.5 килограма. Алое верата цъф-
ти с различни цветове, които при отделните видове 
варират по багра и големина.
История на алое вера
Растението алое вера е познато на човечеството от 
много векове. Има данни, че неговите лековити свой-
ства са се ползвали още преди повече от четири хиля-
ди години. Растението е било добре познато на много 
от древните култури. Гръцките и римските лечители 
често са си служели с него, когато се е налагало да се 
справят с някоя болест.
Същото се отнася за древните китайци и индийци. 
Освен като лекарствено средство алое верата се е 
използвала и като козметичен продукт. Според леген-
дите египетските владетелки Нефертити и Клеопатра 
често влагали растението в различни помади, за да 
поддържат своята съвършена красота.
Те били сигурни, че сокът от билката прави кожата 
им мека, сияеща и гладка. Всичко това се потвърж-
дава, когато през 1862 година Джордж Ебънс попада 
на египетски папирус, в който има билкови рецепти, 
включително и такива с алое вера.
Заради множеството си полезни свойства през ве-
ковете билката е получавала какви ли не названия. 
Била е наричана Лека от природата, Растението чудо, 
Мълчаливият лечител, Растение на безсмъртието и др.
Състав на алое вера
Листата на алое вера са богати на гелообразно ве-
щество, което е източник на много важни витамини, 
минерали, аминокиселини, протеини и друг ценни 
вещества. Растението съдържа витамин А, витамин 
В1, витамин В2, витамин В3, витамин В6, витамин 
В9, витамин В12, витамин С и витамин Е. Билката е 
източник още на алоин, ацеманон, агликони, алоин, 
дихидроксиантрацен и др.

ЯБЪЛКОВ  ЩРУДЕЛ  С  ТОЧЕНИ  КОРИ  
Продукти: 

- 400 г кори за баница
- 4 големи ябълки (около 800 г)
- 4 с.л. захар
- 125 г краве масло
- 100 г натрошени орехи
- 100 г стафиди
Начин на приготвяне: 
Стафидите се накисват в ром. Ябълките се настър-

гват на едро ренде и се слагат в сух тиган. Прибавя се 
канелата и се задушава за десетина минути. Прибавят 
се захарта, изцедените стафиди и орехите. Задушава се 
още 5 минути. Изчаква се сместа да изстине напълно.
Вземат се две кори, горната се намазва с разтопено 

масло. В долния край на по-тясната част на листа се 
слага от плънката и се навива на руло. Поставя се в 
намазнена тава. По същия начин се оформят рула от 
останалите кори и ябълковата смес до изчерпване на 
количествата. Накрая всяко руло се намазва с малко 
разтопено масло. Пече се в предварително загрята фур-
на на 200 градуса до получаване на златиста коричка. 
След като изстине, се поръсва с пудра захар.


