2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Зимно поддържане 2020-2021

Общинска администрация –
Об
Сатовча инициира масово събиране
на пластмасови капачки в помощ
на организираната от Благотворителната организация „Капачки за
бъдеще“ кампания за набиране на
средства за осигуряване на специализирана линейка за всеки от регионалните центрове с неонатология клас 3, или т.н. детски линейки.
Всички капачки, събрани в металните сърца на територията на
общината, а и от всеки един желаещ жител на община Сатовча бяха
предадени в петък – 06.11.2020
година на събирателният пункт –
пред сградата на общината.
Още в първият работен ден събраните капачки се транспортираха до една от базите за събиране на
капачки на Благотворителната организация „Капачки за бъдеще“ в град Благоевград.
Както при всяка организирана акция или благотворителна кампания от Общинската администрация в Сатовча, жителите на общината показаха отново своята съпричастност, активност и
всеотдайност, за което благодарим, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.
„С гордост можем да заявим, че отново показахме, че жителите на общината са благородни хора с добри сърца, че заедно можем да постигнем всичко, че имаме нужда един от
друг и че винаги можем да си помогнем, особено сега в трудното време, в което живеем
свързано с обявената извънредна епидемична обстановка по повод разпространението на
коронавирусна инфекция в страната.
Всеки един от вас, също може да бъде съпричастен с инициативата!
Да бъдем час от благородната кампания!
Включете се и вие!
Ние продължаваме да събираме капачки за каузата „Капачки за бъдеще“.
ВИЦЕШАМПИОН ПО БОЙНО САМБО ОТ СЕЛО КОЧАН
Емил Незиров от село Кочан стана световен вицешампион по бойно самбо на първенството в Нови Сад ,Сърбия. Младият
Незиров заслужи сребърния медал в категория до 68 кг, където отстъпи на финала
пред силния руснак Шейх-Мансур Хабибулаев с 0:8 точки. Сблъсъкът продължи 2:03
минути, преди най-добрият на планетата за
2018 г. да се наложи с явно превъзходство.
Това отличие е единствено за България в
шампионата по бойно самбо.
Емил Незиров завършва магистратура в
НСА „В. Левски“ град София. Той е дипло8. ДЛОШ по спортно самбо за мъже миран треньор по самбо.
2017 година – сребърен медал;
С бойно самбо се занимава от 2017 годи9. ДЛОШ по бойно самбо за мъже - 2017
на, като началото на спортната си кариера година – златен медал;
полага от 2013 година.
10. Държавно първенство по ММА - 2017
За да стигне до това невероятно отличие година – бронзов медал;
и признание на световно ниво, 24 годишни11. ДЛОШ по бойно самбо за мъже - 2018
ят Незиров е спечелил множество отличия година – златен медал
на световни и европейски шампионати по
12. ДЛОШ по бойно самбо за мъже - 2019
смесени бойни изкуства, граплинг и бра- година – златен медал
зилско жиу-жицу. Той е участник в евро13. Международни турнири по гранплинг
пейско първенство по спортно самбо през – 2019 година - 3 златни и 3 сребърни медала;
2015 година – Сърбия, Нови Сад; участник
14. Международен турнир по санда –
в световно първенство по спортно самбо 2019 година – златен медал;
през 2015 година – Рига, Латвия, където
15. Международен турнир – Комбат
заема пето място; участник е в световно Рестлинг –2019 година - златен медал;
първенство по бойно самбо през 2017 го16. Международен турнир – лайт Вале
дина в Минск, Беларус, евр. И в световно Тудо – 2019 година - златен медал;
първенство по бойно самбо в Сочи, Русия.
17. Международен турнир по бокс –2019
1. ДЛОШ - Държавен личен отборен година - златен медал;
шампионат по спортно самбо до 18 години
18. ДЛОШ по бойно самбо за мъже – 2020
– 2013 година – сребърен медал;
година - златен медал и удостоен с приза
2. Международен турнир по кик – бокс- „Най-техничен състезател на България“;
2013 година – златен медал;
19. Международни турнири по граплинг –
3. ДЛОШ по спортно самбо за младежи 2020 година - 3 златни и 3 сребърни медала
до 20 години - 2014 година – златен медал;
20. Бразилско жиу-жицу – сребърен медал.
4. ДЛОШ по спортно самбо за мъже
Освен родителите на вицешампиона Не–2014 година - бронзов медал;
зиров, всички ние, жителите на общината се
5. ДЛОШ по спортно самбо за младежи гордеем с неговото невероятно постижение,
до 20 години – 2015 година – златен медал; коментира кметът на общината д-р Арбен
6. ДЛОШ по спортно самбо за мъже - Мименов, който изпрати поздравителен ад2015 година – сребърен медал;
рес до успелият младеж. От сърце пожела7. ДЛОШ по спортно самбо за мъже - ваме най-високото отличие, което е реално
2016 година – сребърен медал;
постижимо за него, коментира кметът.

Във връзка с предстоящия есенВ
но-зимен сезон, Общинското ръководство извърши необходимите организационни действия по зимното
поддържане на пътищата на територията на общината, включващи
мероприятия по снегопочистване
и опесъчаване на третокласните
и общински пътища в общината.
Изготвен е и утвърден от кмета
на общината План за подготовка
и дейности при зимни условия в
община Сатовча за периода месец
ноември 2020 – месец март 2021
година. С нарочна заповед на
Кмета на общината са определени
районите и пътните отсечки, които
ще се снегопочистват и опесъчават.
За район Кочан, включващ пътна
отсечка разклон на м. “Казаня” до

формация за пътната обстановката
ф
б
на дежурния по Общински съвет
за отбрана на тел. 07541 2066, село
Сатовча. Цялостната организация,
отговорност и контрол за изпълнение на заповедта са възложени на
Илхан Карагьозов - директор дирекция при Общинска администрация.
Определени са лицата, които ще
извършват снегопочистването и
лицата, които ще опесъчават. Определени са депата за складиране на
пясък и сол, както и лицата ангажирани с товаренето на материалите
за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона за пътищата и
Плана за подготовка и дейности при
зимни условия в община Сатовча
приоритетно ще бъдат почиствани
пътищата водещи до подстанции,

Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта
е възложена на кмета на село Кочан.
За район Слащен, включващ пътна
отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на
кмета на село Слащен. Отговорник
за отсечка Годешево –Туховища е
кметът на село Годешево. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен
е кметът на село Туховища. За район Сатовча отговорник за пътна
отсечка разклон за село Фъргово
– село Фъргово е кметът на село
Фъргово. Отговорник за отсечка
м.”Караманица” – село Плетена е
кметът на село Плетена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село
Долен е кметът на село Долен.
Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за район
Сатовча е възложена на кметовете
на селата Фъргово, Долен, Плетена
и Димитър Неделчев –специалист
„Гражданска защита” при Общинска администрация - Сатовча.
За район Осина, включващ пътна
отсечка разклон Осина – село
Осина, отговорността и контролът
по изпълнението на заповедта е
възложена на кмета на село Осина.
За район Крибул, включващ пътна
отсечка разклон Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по
изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Крибул. В
изпълнение на заповедта кметовете
по населени места носят отговорност за състоянието на пътищата,
както и се задължават да дават ин-

трафопостове, учебни заведения,
пречиствателни станции за питейни води и предприятия, както
и до места за оказване на помощ
на лица, нуждаещи се от спешна
медицинска помощ. След почистване на междуселищните пътища,
ще бъдат снегопочиствани и опесъчени главните и оживени улици
в населените места. На стръмните
участъци от улиците, по банкетите
са осигурени купчини с пясък,
които ще се използват при нужда.
Собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са
длъжни да почистват тротоарите
и пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското
ръководство. За снегопочистването
през предстоящия зимен сезон ще
работят единадесет (11) трактора,
снабдени със снегорини, шест (6)
автомобила за опесъчаване, три
багера за товарене и 18 човека
опесъчители. При необходимост
ще бъде наета допълнителна техника и работна ръка за създаване
на нормални условия за работа и
придвижване на жителите и гостите на общината. Пътищата на
територията на общината са местни
(общински) и пътища от трети клас
( републикански). Пътищата от
трети клас, каквито са отсечките:
Гоце Делчев - Дряново – Сатовча
– Доспат и отсечката Гоце Делчев
– Абланица – Боголин - Вълкосел–
Фъргово – Сатовча се поддържат
от Областно пътно Управление гр.
Благоевград, чрез определена от тях
поддържаща фирма.

СВЕТОВЕН

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
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

НОВИНИ

16 Ноември 2020 година, Понеделник,
Ден на толерантността
Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на ОС
на ООН от 12 декември 1996 г. във връзка с
Декларацията за принципите на толерантността, приета от Генералната конференция
на Организацията на ООН по въпросите на
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
17 Ноември 2020 година, Вторник,
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива
на Европейската фондация за грижа
за новородените (EFCNI) в знак на съпричастност към недоносените бебета
и техните семейства. В България се
отбелязва от 2012 г. по инициатива на
фондация „Нашите недоносени деца“
със съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на
годишнината от мирната
студентска демонстрация в
Чехословакия през 1939 г.
срещу фашистката окупация, последвана от ареста
и разстрела на демонстранти. Отбелязва се от 1941 г.
с решение на срещата на
Международния студентски
съвет в Лондон, Великобритания и с решение на
Международния студентски
съюз (IUS), учреден на 27 август 1946 г. в Прага, Чехословакия.
19 Ноември 2020 година, Четвъртък,
Празник на сухопътните
войски
Сухопътните войски са наймногочисленият вид въоръжени сили на Българската
армия. Предисторията им
започва през лятото на 1877
г. в Кишинев, където се формира българското опълчение
в състава на руската армия за
участие в Руско-турската война. След войната опълчението
се дислоцира на територията
на страната и се трансформира
в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г.,
когато се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската
война (ноември 1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния
си образ на самостоятелен вид въоръжена сила. Победата при Сливница на
19 ноември 1885 г. е утвърждаващият момент за създаването на войските.
Затова с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. денят, в
който се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се избира
и за празник на сухопътните войски на българската армия.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 13.11.2020 г.
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1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 19 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ, ɤɨɦɩɸɬɴɪɟɧ ɤɚɛɢɧɟɬ
ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ/ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɭɡɢɤɚ/
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ɩɨ ... (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɢɡɤɭɫɬɜɨ.)
ɉɪɨɮ.ɤɨɥɟɠ, ȼɢɫɲɟ, ɉɨɥɭɜɢɫɲɟ/
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ/ Ɇɨɞɟɥɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɟ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 97 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɭɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɛɚɧɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɝɥɚɞɟɧɟ ɧɚ ɩɪɟɫɚ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРАСТТА,
ЛЮБОВТА И ОБИЧТА

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

Млад мъж вървеше до своя Учител. Скоро
пред тях се ширна поляна, осеяна с макове.
– Стигнахме, – каза Учителят. – Сега ще ти
разказа една история с макове. А ти ще разбереш какво е страстта, любовта и обичта…
Двамата направиха няколко крачки сред красивото алено море.
– Ето ни тук, сред това безкрайно поле от
макове, – говореше Учителят. – Разхождаме
се из него и очите ни се къпят в красотата му.
Изведнъж погледът ти е привлечен от едно
конкретно алено стръкче. Уж всички са еднакви,
но ти не можеш да откъсне очи от точно това.
Навеждаш се към него, докосваш нежните му
листенца, очите ти го изпиват цялото. Искаш го.
Да е само и единствено твое. Завинаги.
Учителят спря за миг, наведе се и откъсна
едно маково стръкче…
– Протягаш ръка и го откъсваш. За да го запазиш за себе си. Без да си даваш сметка, че
така го убиваш. После продължаваш по пътя си
доволен, усмихнат… Докато макът не увехне и
не го изхвърлиш, за да потърсиш друг.
Това е Страстта.
Учителят хвърли откъснатия мак и продължи.
– Отново вървиш из полето, радваш се на красотата му. И отново погледът ти се спира върху
едно конкретно стръкче мак. То ти се струва
по-различно от останалите. Сякаш ти говори и
сърцето ти го чува. Навеждаш се внимателно,
виждаш само него. Не смееш да го докоснеш, за
да не го нараниш.
Гледаш го, гледаш го, иска ти се времето да
спре, да останеш тук завинаги. Иска ти се нищо
да не ви разделя. Да умреш дори, само винаги
да си до него… Но внезапно подухва ветрец и
довява до теб омайващия аромат на някакво

друго цвете. За миг забравяш за мака и тръгваш,
за да откриеш откъде идва това прекрасно ухание. Макът остава в сърцето ти, усещаш мъка,
когато мислиш за него, но… всичко това е вече
минало…
Това е Любовта.
– А какво тогава е Обичта, Учителю?
– Продължаваш да вървиш сред полето.
Погледът ти танцува с вятъра. Изведнъж го
виждаш. Стръкче мак, което сякаш е създадено
за тази ваша среща. Сякаш ти си бил създаден
за тази ваша среща. Сядаш близо до него. Не
можеш да откъснеш очи.
Знаеш, че най-сетне си намерил мястото, на
което принадлежиш. Намерил си себе си. Това
стръкче мак става смисълът на твоето съществуване. Грижата за него става твоята мисия.
Правиш всичко възможно, за да го опазиш и да
удължиш живота му. И оставаш там завинаги…
Това е Обичта.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЖИВОТНОВЪДИ И КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЩЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТАРИТЕ СИ
ЗАЕМИ ДО 25-И ВМЕСТО ДО 10 НОЕМВРИ

Ръководството
на фонд „Земеделие“ удължава
сроковете за прием на заявления
по държавните
помощи за опрощаването на
старите заеми на
животновъди и
картофопроизводители, както и за кандидатстване за хуманно отношение
към свинете. Свиневъдите могат да кандидатстват за
подкрепа до 17 ноември, а стопаните, които искат да заявяват помощ за погасяване на кредити - до 25 ноември.
„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” е с бюджет
15 млн. лева за 2020 г. и се предоставя за отгледани и
реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.
Подпомагането покрива направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно
отношение към свинете, поети за най-малко 5 години.
„Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност
на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване
на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“ е с бюджет от 56, 58 млн. лв. ие
насочена към земеделски производители - животновъди,
отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си,
предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012
г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на
пандемията от COVID 19.

СРОКОВЕТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА
ПРОДУКЦИЯ СА ПРОМЕНЕНИ

Срокът за подаване на документи за
реализация на продукцията по Схемите за обвързана
подкрепа за плодове и зеленчуци за
Кампания 2020 г. е
променен.
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2020
За тази кампания документи ще се продават от 1 до
31 декември 2020 г., вместо от 1 до 31 януари 2021 г.,
както беше досега.
Изключение прави единствено Схемата за картофи,
лук и чесън, по която документи ще се представят в
периода от 1 до 31 януари 2021 г.
Документите за реализация на плодове и зеленчуци
следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари до
31 декември 2020 г. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците картофи, лук и чесън документите
за реализация трябва да бъдат издадени в периода от
1 февруари 2020 г. до 31 януари 2021 г.
По-рано тази година беше направено изменение на
Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, а промените
са отразени в преходните и заключителни разпоредби.
Промяната ще позволи проверките по представените
документи и плащането към бенефициентите да бъдат
извършени един месец по-рано, предвид необходимостта от планиране и подготовка на мероприятията
за новия сезон и във връзка с последиците от епидемията Covid-19.
Информация за изискуемите добиви по отделните
култури е публикувана както в наредбата, така и в
Наръчника за директни плащания – Кампания 2020.
Кандидатите по схемите, които са заявили площи
със сертифицирано биологично производство и/или
площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от тези площи за съответната
култура в размер на 50% от изискваните добиви.
ТАВАНЪТ ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ЩЕ Е 100 000 ЕВРО
Увеличава се от
70 000 евро на 100
000 евро таванът на
помощта за стартиране на бизнес от
Фонда за развитие
на селските райони
за млади фермери в условията на
COVID-19. Това се
споразумяха Европейският парламент и Съветът на ЕС, които проведоха преговори относно пакета за помощ на фермерите
и производителите на храни в ЕС.
ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени чрез
инструмента Next Generation EU. Държавите от ЕС
няма да трябва да внасят допълнителни средства от
националните си бюджети.

Преговарящите се съгласиха, че инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо
възстановяване, могат да бъдат подпомогнати до 75%
от направените разходи.
Договореностите предвиждат, средствата за възстановяване в кризата да достигнат до фермерите през
2021 г. и 2022 г. , вместо през 2022-2024 г., каквото
беше първоначалното предложение. Около 30% от
помощта в размер на 8,07 милиарда евро ще бъдат налични през 2021 г., а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., според договорения текст.
Също така, поне 37% от извънредното финансиране ще бъдат вложени в мерки за опазване на
околната среда и за негативните последици от промените в климата.
С най-малко 55% от средствата ще се помогне на
младите фермери да подсилят дейностите си по устойчив начин и с помощта на дигиталните технологии, съобщиха от Европейския парламент.
Следващи стъпки
Текстът за инструмента за възстановяване Next
Generation EU ще бъде включен в преходния регламент
на ОСП. След това договорените преходни правила
за ОСП ще трябва да бъдат одобрени от Парламента
и Съвета, преди да влязат в сила на 1 януари 2021 г.
Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде
съгласуван от Съвета и понастоящем се преговаря в
рамките на пакета за МФР и собствени ресурси.

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСКА
ПОРАДИ COVID-19

Какви са условията за ползване на отпуск при
обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка?
В настоящата статия ще откриете отговор на
въпросите има ли норми, с които специално да се
регламентира такъв вид отпуск.
Съгласно Кодекса на труда в Република България,
когато поради обявено извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен
орган е преустановена работата на предприятието, на
част от предприятието или на отделни работници и
служители, работодателят има право да предостави
платения годишен отпуск на работника или служителя
и без негово съгласие, включително на работник или
служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
Както е видно от разпоредбите в закона, работодателят има право да предостави платения годишен
отпуск на работника или служителя и без негово
съгласие, включително на работник или служител,
който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
Това право може да се реализира, при следните
обективни предпоставки:
- обявено извънредно положение;
- обявена извънредна епидемична обстановка;
- заповед на работодателя за преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието
или на отделни работници и служители;
- заповед на държавен орган за преустановяване
работата на предприятието, на част от предприятието
или на отделни работници и служители.
В закона също
е уредено, че
работодателят
е длъжен да разрешава ползването на платен
годишен отпуск
или на неплатен
отпуск при обявено извънредно положение
или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:
1. бременна работничка или служителка, както и
на работничка или служителка в напреднал етап на
лечение ин-витро;
2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна
възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
3. работник или служител, който е самотен баща
или осиновител на дете до 12-годишна възраст или
на дете с увреждане независимо от възрастта му;
4. работник или служител, който не е навършил
18-годишна възраст;
5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
6. трудоустроен работник или служител;
7. работник или служител, боледуващ от болест,
определена в наредба на министъра на здравеопазването.
Законодателят урежда също, че времето, през което
се ползва този отпуск се признава за трудов стаж.
Обърнете внимание, че законът не е установил
кой платен годишен отпуск се предоставя - дали за
текущата година или такъв, който не е бил ползва
в предходни години. Това е въпрос на преценка от
страна на работодателя.
Справка:
чл. 173а, ал. 1, 2, 3 от Кодекса на труда КТ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2020г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС
Подаване съгласно
чл.11 ал. 2 от ЗСВТС
на Интрастат декларации - пристигания/изпращания
за месец октомври
2020 г., за новорегистрираните
Интрастат оператори с
възникнало текущо
задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец октомври 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 октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември: ЗДДФЛ
1. 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. октомври.
2. Дипломатическите представителства на други
държави, които желаят от началото на следващата година да преустановят внасянето на данък за доходите
от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, въз основа на направен от тях избор по
реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната
териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.

Въпрос: В какъв срок могат да се обжалват разпорежданията за отпускане на пенсия ?
Отговор на МТСП: Разпорежданията за отказ или
за неправилно определяне или изменение и спиране на
пенсиите, добавките и компенсациите към тях могат да
се обжалват в едномесечен срок от получаването им.
Въпрос: Кой преценява от коя категория е осигурителният стаж на лицето?
Отговор на МТСП: Министерският съвет определя
кой труд към коя категория се причислява съобразно
характера и особените условия труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране се
извършва на основание разпоредбите на приетата от
Министерския съвет Наредба за категоризиране на
труда при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).
Категорията на положения труд до 31 декември 1999
г. се преценява съгласно разпоредбите на Правилника
за категоризиране на труда при пенсиониране (отменен
от 1.01.2000 г.).
Конкретната преценка за наличието или липсата на
основание за зачитане на осигурителен стаж, както
и на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се прави от длъжностните лица в Националния
осигурителен институт въз основа на оригиналните
документите за осигурителен (трудов) стаж, които
лицето представя в съответното териториално поделение: удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3),
заповеди за назначаване, трудова книжка, длъжностна
характеристика и др.
Въпрос: Кога се отпуска добавка от Учителския
пенсионен фонд?
Отговор на МТСП: На учителите, които са придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, но се
пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това
са условията, при които придобиват право на пенсия
всички останали лица, работещи при условията на трета категория труд – за 2020 г. при навършена възраст 61
години и 6 месеца и общ осигурителен стаж 35 години
и 10 месеца за жените или 64 години и 3 месеца и общ
осигурителен стаж 38 години и 10 месеца за мъжете),
се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст
от фонд „Пенсии“ и добавка от учителския пенсионен
фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец,
за който има осигурителна вноска във фонда след придобиването право на ранна учителска пенсия.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗАЩО

КОТ К И Т Е С Ъ Б А Р Я Т
П Р ЕД М Е Т И Т Е В К Ъ Щ И
Стопаните на писани твърдят до един, че техните котките обичат да бутат предмети, поставени из дома. Това
наистина е факт. Защо котките събарят предмети вкъщи?
Имате игриво коте, което помита всичко по пътя си,
докато тича след топчето, което се търкаля по земята?
Или пухкавата ви дебеланка събаря украшенията, докато се провира покрай тесните полици в стаята? Да, понякога питомците ни се опитват да разчистят пътя си от
всякакви пречки, оставени от стопаните за украса, или
вършещи някаква работа.
Не става въпрос обаче
за несъзнателно съборени и счупени украшения
и съдове, или за такива,
които са се изпречили на
пътя на котака. Иде реч за
това как малкото мъркащо пухче небрежно бута
с лапичката си огледалото, чашата или вазата, а после съсредоточено наблюдава резултата от действията си от висотата на мястото си.
На стопаните често им се струва, че го правят нарочно,
за да ги дразнят, или за отмъщение.
Тези действия от поведението на котката са изследвани
от специалистите и те имат свое обяснение. На писаните
им харесва да карат предметите да се движат. Те са перфектни ловци в природата и това провокира ловните им
страсти. Движещата се мишена винаги изостря възбудата на ловеца и затова всичко, което се търкаля, тича или
подскача веднага събужда интереса им. Котките обичат
да събарят предмети и с открито задоволство гледат как
падат, но щом предмета стане неподвижен, губят интерес. Затова често повтарят действието с друг предмет.
Изучаването на непознати вещи става с лапичка, не с
муцунката. Това е безопасният начин. Освен това котето разбира, че бутайки предметите, привлича вниманието към себе си, защото реакцията на човека е винаги
една и съща, той се опитва да спаси чупливите вещи. За
домашните любимци това е част от игрите и развлечението, което сами създават.
Когато котката е особено упорита в това начинание,
може да се намери лесно противодействие. Предметите
е добре да стоят в затворени места. Саксиите с цветя
може да излязат на стълбището пред апартамента или
на висящи саксии, недостъпни за пъргавите котешки
лапички. Двустранното лепящо тиксо е още една възможност, която ще откаже котето, след като залепне за
него по пътя към чупливите украшения в стаята.

НАПРЪСКАЙТЕ ОВОЩНИТЕ ДРЪВЧЕТА
СРЕЩУ БОЛЕСТИ

През ноември овощните
култури се намират в състояние на относителен покой, а
голяма част от неприятелите
и причинителите на болестите по тях преминават в неактивна форма. Растителните
остатъци в овощните градини са потенциален източник на зараза. През ноември с прилагането на някои
агротехнически и растителнозащитни мерки до голяма степен могат да бъдат унищожени причинителите
на икономически важни болести по овошките.
Преди или в началото на листопада ябълковите и
крушовите дървета, нападнати силно от струпясване,
а черешите - от целиндроспориоза, е препоръчително
да се третират обилно с 5-7 на сто карбамид. Карбамидът представлява благоприятна среда за развитие на
някои микроорганизми, които унищожават мицела на
струпясването и цилиндроспориозата. Това налага да
се пръскат и окапалите около дърветата листа.
В края на листопада прасковените, кайсиевите,
черешовите и бадемовите насаждения трябва да се
напръскат с 2 на сто бордолезов разтвор (2 кг син
камък + 3 кг гасена вар на 100 л вода) за борба със
сачмянката и инфекционната апоплексия. За предпазване на овощните култури от зимните студове, за
унищожаване на лишаите и мъховете, за отблъскване
на миризливия дървесинояд и дървесницата, ствола и
дебелите клони на дърветата се намазват с 20 на сто
варна каша и малко глина.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

През ноември чрез качественото провеждане на
дълбока оран в овощните насаждения, се заравят
растителните остатъци, в които зимуват причинителите на редица болести - струпясване по ябълката и
крушата, кафяви листни петна по дюлята и крушата,
церкоспороза, загиване на завръзите на дюлята, черно гниене по семковите и др. и неприятели - ябълковия цветопробивач, плодови оси, бадмов семеяд,
черешова муха и др.

ГРЕШКИ ПРИ ЕСЕННОТО МУЛЧИРАНЕ

Температурите вече започват да се понижават и за
много културни растения (особено новозасадените и
чувствителни към ниски температури) е важно корените им да бъдат защитени от измръзване. Мулчирането представлява процес на покриване на почвата
с различни материали, които не само предпазват от
студовете, но и регулират въздушните и водни режими в повърхностния слой. Мулчът може да бъде
органичен, който ще се разложи и обогати почвата
или неорганичен. Творческият подход към този процес дава възможност той да се превърне в прекрасна
декорация за градината.
Функции на есенното мулчиране
Мулчът може да изпълнява едновременно
различни функции:
– основна задача на
есенното мулчиране е
да предпази кореновата
система на културните
растения от измръзване;
– органичният мулч
при разлагането си обогатява почвата и подхранва растенията;
– под мулча почвата запазва добре структурата си,
не се уплътнява, а остава рохка и позволява на полезните микроорганизми да оцелеят;
– през пролетния период мулчът пречи за израстването на плевелите;
– предимство е продължителното задържане на влага и е много актуално за новозасадените растения при
суха и студена зима, както за предзимната сеитба.
За мулчиране се използват различни материали –
сено, слама, опадали листа, дървени стърготини, кори,
синтетични агрофибри и др.
Всичко това изглежда доста познато, но често възникват различни проблеми от грешки с една или друга степен на критичност.
Грешки при есенното мулчиране
1. Не мулчирайте растенията със замърсен органичен материал – в мулча от листа и клони може да
присъстват патогени и вредители, установили се за
зимуване. При наличието и на малки съмнения за безопасността на растенията е по-добре да се изнесе или
изгори извън участъка.
2. Важно е да не забравяме, че преди полагането
на мулч почвата трябва да се разхлаби правилно. В
противен случай под покривния материал може да се
образува плътна и непропусклива за въздуха и водата
земна кора, която да причини гибелта на зимуващите
растения.
3. Много често срещана грешка възниква от излишъци – по-дебелият слой мулч със сигурност не е печеливша опция. Оптималният слой е около 5-6 см.
6. При мулчиране стъблата на растенията трябва да
останат свободни, защото гниещият мокър мулч, влизащ в контакт с растенията, може да провокира развитието на гъбични заболявания.
7. На участъци, на които има проблеми с голите охлюви, към мулчиране се пристъпва след настъпване на
студовете, защото в противен случай мулчът се превръща в тяхно убежище.
8. За есенно мулчиране е добре да се използват сено,
слама, борови клони или други материали, които ще
предпазват растенията, но и няма да се уплътняват под
тежестта на снега и леда.
9. Важно правило за есенното мулчиране е да се използват материали, които гният бързо и не пречат на
нагряването на почвата през пролетта.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ГЛОГ - CRATAEGUS MONOGYNA
Описание:
Разклонено дърво
или храст, висок
до 5 м. Цветовете
са бели, събрани
в щитовидни съцветия. Цветът е
правилен, с по 5
чашелистчете и
венчелистчет а.
Плодът е червен,
топчест, месест с една костилка. Цъфти през пролетта
Разпространение:
Расте из горите и храсталаците на цялата страна до
1500 м надморска височина.
Употребяема част:
Използват се листата с цветовете или само цветовете,
или плодовете.
Лечебно действие:
Заболявания на сърдечно-съдовата система. Засилва
енергията на сърдечните съкращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо върху кръвоносните съдове и
подобрява кръвоснабдяването на сърцето и на мозъка.
Умерено снижава повишеното артериално налягане.
Има свойството да успокоява централната нервна система. Понижава съдържанието на холестерол в кръвта.
• при леки форми на хипертония, сърдечни неврози,
гръдна жаба, атероскрероза
• при безсъние, нервна възбуда
• В Българската народна медицина се използва при
задух, болести на щитовидната жлеза, виене на свят,
увеличение на простатата
Начин на употреба:
Вътрешно приложение
• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена лъжица
дрога се залива с 250 см3‘ вряща вода и се оставя да
кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно.
В аптеките се приготвя и отпуска глогова тинктура
(1:5), от която се взема по 20 капки 2—3 пъти дневно.
• У нас е създаден препарат от глог, наречен кратемон,
който се прилага за лечение на коронарна болест.
• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 минути (плодът - 10
минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди ядене, 4
пъти дневно.

ФРЕНСКА СЕЛСКА ТОРТА
СЪС СЛАДКО ОТ БОРОВИНКИ

Продукти:
за блата:
- 1 яйце
- 150 г. захар
- 200 мл. прясно мляко
- 2 с.л. мед
- 2 ч.л. сода
- 50 г. масло
- 400 г. брашно
за крема:
- 2 кофички заквасена сметана
- 1/2 ч.ч захар
- 500 г. сладкарска сметана
-1 бурканче сладко от боровинки
- 200 г. смлени орехи
Начин на приготвяне:
Всички продукти за блата без брашното се слагат на
слаб огън и се бъркат до получаване на карамелен цвят,
добавя се брашното и се измесва. Тестото се дели на 5
равни топчета, разточват се на тънки кори и се пекат
в загрята на 160 C фурна. По отделно се разбиват заквасената и сладкарската сметана с малко захар, след
това се смесват. Всеки блат се маже с крем, сладко и се
поръсва с орехи. Всичко се повтаря до последния блат,
най-отгоре се маже с крем и се поръсва с орехи обилно..
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!

Мъж черпи колегите си в службата с бонбони.
- Какво става, какъв е повода?
- Роди ми се момченце.
- Браво! А как е жена ти?
- Ами добре е засега... Още не съм й казал.
Задали един и същ въпрос на ученик, икономист и
адвокат: Колко прави 3+3? Ученикът веднага отвърнал:
- 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил:
- Вероятно е 6, но може да бъде и 7, зависи от икономическата конюнктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил цигара,
седнал на стола си, разгледал няколко сборника със
закони и отговорил с въпрос:
- Колко искате да прави?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

