
НЕКА ДОБРОТО ПРОДЪЛЖИ 2022 
Организираната от Общинска адми-

нистрация – Сатовча благотворителна 
кампания по набиране на средства за 
децата сираци и деца с трайно увреж-
дане до 16 годишна възраст, за трети 
пореден път се провежда под надслова  
„Нека доброто продължи!“.
До заключителният етап от кампани-

ята ще се организират различни по вид 
мероприятия и базари, които да подпо-
могнат набирането на средства.  Жела-
ещите да бъдат част от инициативата 
могат да дарят средства всеки делни-
чен ден в сградата на Общинска адми-
нистрация - Сатовча, в кметствата по 
населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF

Банковата сметка е изписана на официалния сайт на общината.
 Нека отново да бъдем причината, да стоплим сърцата и дарим усмивка на семействата, 

имащи нужда от това. Нека отново да бъдем заедно и в трудните моменти! Бъдете част от 
доброто! Бъдете благодетел! Включете се в инициативата! - апелира кметът на общината 
д-р Арбен Мименов

На 06.12.2022 г. се проведе открит урок в 4 клас със старши учител начален етап Зайра 
Гадаахмед на тема „Събиране на многоцифрени числа с две преминавания“.
Учениците затвърдиха знанията и уменията си за писмено събиране на многоцифре-

ни числа с две преминавания (в несъседни редове). Затвърдиха знанията и уменията за 
намиране на неизвестен компонент при събирането и изваждането, съставяне на чис-
лови изрази по математически текст и намиране на стойностите им. Усъвършенстваха 
умението си за съставяне и решаване на текстови задачи. Формираха умения за запис-
ване на решения на задачи по различни начини.
Откритият урок бе наблюдаван от 14 начални учители от училищата в община Сатовча.
Последната задача беше специално създадена, за да се отбележи и 150-годишнината 

на училището в Сатовча. Всички присъстващи получиха сувенири с надпис „150 години 
училище в Сатовча“.

12 - 18 декември 2022 г., година (XVIII), 47 /882

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 

                        
      

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
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НОИ СПИРА ИЗДАВАНЕТО НА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА САНАТОРИУМ

Териториалните 
поделения на Наци-
оналния осигури-
телен институт ще 
издават удостовере-
ния за профилактика 
и рехабилитация до 
20 декември 2022 г. 
включително.
Последната дата, 

на която правоима-
щите лица могат да 
постъпват в изпълни-
телите на дейността 
по профилактика и 
рехабилитация, е 21 
декември 2022 г.
Действията за пре-

кратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази го-
дина са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на 
дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок 31.12.2022 г.

С постановление на Министер-
ския съвет от 30.11.2022 г. бяха 
одобрени допълнителни средства 
за изплащане на нова еднократна 
финансова помощ за отопление. Тя 
е трета поред за настоящия отопли-
телен сезон 2022/2023 г.

Финансовата помощ е в размер 
на 300 лева и се предоставя на:

• Родители или осиновители, 
отглеждащи деца с трайни увреж-
дания и получаващи месечни по-
мощи;

• семейства, които получават ме-
сечни помощи за дете без право на 
наследствена пенсия от починал 
родител

• семейства на близки и роднини, 
както и приемни семейства, получа-
ващи месечна социална помощ за 
настаненото в семейството им дете;

• ветерани от войните, военно-
инвалиди и военнопострадали, 
подпомагани от Агенцията за со-
циално подпомагане по Закона за 
ветераните от войните и Закона 
за военноинвалидите и военнопо-
страдалите;

• хора с увреждания с над 90 на 
сто степен на увреждане с опре-
делена чужда помощ, получава-
щи пенсия за инвалидност поради 
общо заболяване или поради тру-
дова злополука или професионал-
на болест или пък социална пенсия 
за инвалидност, на които е отпус-

ната месечна финансова подкрепа 
по Закона за хората с увреждания;

• лица и семейства, пострадали 
от пожари, наводнения и други 
природни бедствия през 2022 г., 
на които е отпусната еднократна 
помощ по реда на чл. 16 от Пра-

вилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане.
За да се получи тази помощ, не 

е нужно да се подават заявления в 
дирекциите „Социално подпомага-
не“ по настоящ адрес. Средствата 
ще се изплащат служебно въз осно-
ва на списък, утвърден от директо-
ра на съответната дирекция „Соци-
ално подпомагане“.
Новата помощ за отопление 

няма да се предоставя на лица и 
семейства, които за този отоплите-
лен сезон вече са получили целева 
помощ за отопление от 623,55 лв. 
или еднократна финансова под-
крепа за отопление за компенси-
ране на увеличените цени на енер-
гоизточниците от 400 лв., както и 
на лица и семейства,  получили 
през 2022 г. еднократна помощ за 
задоволяване на инцидентно въз-
никнала потребност.
Допълнителната финансова 

помощ ще се изплаща еднократ-
но в периода от 12.12.2022 г. до 
23.12.2022 г. съобразно начина, по 
който лицата получават и остана-
лите социални плащания.
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СУ – СЛАЩЕН С МЕРОПРИЯТИЕ В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯ 
НА ОБЩИНА САТОВЧА „НЕКА ДОБРОТО ПРОДЪЛЖИ!“ 

Учители и ученици от СУ – Слащен организираха благотворителен базар под надслов 
„Да подадем ръка“ в родното училище!  в подкрепа на Благотворителната кампания на 
Община Сатовча за набиране на средства за деца сираци и деца с трайно увреждане да 16 
годишна възраст  „Нека доброто продължи!“. „Нека всички ние - ученици, учители и роди-
тели, отворим сърцата си и стоплим душите на нашите приятели и съученици в празнични-
те дни по посрещането на Новата 2023 година!“ беше апелът на организаторите от Слащен.



На една улица живеели две семейства. Едните 
съпрузи все се карали, а другите живеели в мир и 
разбирателство. От първата къща се чували грозни 
кавги, а от втората - смях и веселие.
Забелязвайки семейното щастие на своите съ-

седи, завистливата съпруга от първото семейство 
изпратила мъжа си на разузнаване. Заръчала му 
да се скрие под прозореца на съседната къща и 
да подслушва какво си говори другото семейство. 
Завистницата била сигурна, че най-накрая ще раз-
гадае някоя тяхна тайна.
Мъжът ù веднага изпълнил заръката и започнал 

да наблюдава щастливата двойка. Много скоро пред 
очите му се разиграла следната сцена:
Съседката забърсвала прах и оставила спрея 

за почистване на ръба на масата. Мъжът ù пък по 
невнимание го бутнал и течността се разляла по 
пода. Вместо смут обаче тази ситуация породила 
извинения:

- Извинявай, скъпи, аз съм виновна, не трябваше 
да оставям спрея на ъгъла! - съжалила съпругата.

- Вината е моя, аз го бутнах! - извинил се и 
съпругът.

Междувременно съседът, скрит под прозореца, 
веднага се върнал у дома да докладва. А жена 
му още на прага го запитала каква е тайната на 
щастливото семейство.

- Изглежда, че при нас всеки е прав, а при тях - 
всички са виновни...
И каква се оказва тайната на хармоничния брак? 

Не е нужно човек винаги да е прав, по-важното е да 
е щастлив. Безсмислените спорове само създават 
излишно напрежение и рушат любовта. Взаимните 
компромиси и отстъпването са ключът към щастието.

ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ДИГИТАЛНО
ТВОРЧЕСТВО „НЕПОЗНАТИЯ ТВОРЕЦ В МЕН”

Народно читалище „П. К. Яворов-1920” започна 
изпълнението на проекта „Творчество без граници”, 
финансиран с любезното съдействие на Национален 
фонд „Култура” по договор № LI-2022-219 по програма 
„Любителско творчество 2022”.
В проекта участват следните школи и творчески струк-

тури при читалището: Школа по китара, Школа по пиано, 
Музикално студио „Таланти“ /клас по пеене/, Вокална 
формация „Песен жива“ и Литературен клуб „Калина 
Малина“. В рамките на проекта всяка отделна школа и 
дейност ще изгради и обогати своя репертоар. Възпитани-
ците на школите ще представят своето инструментално и 
песенно творчество пред публика на специални концерти 
през 2023 г. В рамките на проекта ще бъде събрано и 
разработено творчеството на членовете на Литературния 
клуб „Калина Малина“ чрез издаването на Литературния 
алманах „Споделения“!
В рамките на проекта ще се осъществят две онлайн ини-

циативи, които ще популяризират инструменталното, во-
калното и изобразителното творчество и изкуство на участници от българските читалища:

· Виртуален преглед на инструменталното и вокалното изкуство „С музиката в душите 
и сърцата”;

· Онлайн конкурс за рисунка и дигитално творчество „Непознатия творец в мен”.
Условия за участие:
· във виртуалния преглед може да вземе участие всяко читалище, което изпрати един 

качествен видеозапис с продължителност до 10 минути. Задължително се посочва името 
на колектива/състава/участника, наименованията на изпълненията, името на ръководителя, 
електронна поща, адрес и телефон на участващото читалище. Прегледа няма конкурсен 
характер;

· в конкурса за рисунка и дигитално творчество могат да вземат участие двама пред-
ставители от читалище за всеки от двата раздела „Рисунка” и „Дигитално творчество”. 
Разпределение по възрастови групи: първа – от 7 до 10 години, втора – от 11 до 14 години, 
трета – от 15 до 18 години и четвърта – над 18 години. Всяка творба да е придружена с 
две имена, възраст, институция, ръководител/ педагог, електронна поща, адрес и телефон 
на участващото читалище. Специално жури ще присъди награди по възрастови групи, 
като си запазва правото да не присъди такива по своя преценка;

· всички материали се изпращат на следната електронна поща: proekti2022@mail.bg в 
срок до 20.12.2022 г.;

· обработката на участващите материали ще се извърши в периода 21.12.2022 г. – 
28.02.2023 г.;

· участващите материали ще бъдат публикувани в периода: 1.03.2023 г. – 30.04.2023 г., 
а при възможност и по-рано. Видеоматериалите ще бъдат публикувани и разпространени 
в групата на читалището в социалната мрежа „Фейсбук” и създаден за целта видеоканал 
в „Youtube”;

· всяко участващо читалище получава плакет/награда и грамота.

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН КОНКУРС
„С ПЕСЕН НА КОЛЕДА“

Сдружение „От извора на Севера“ оргаризира 
Втори международен онлайн конкурс „С песен 
на Коледа“ 

1. Общи приложения:
Целина конкурса: 
-Да съхрани и популяризира коледните/коле-

дарски народни песни, традиции и обичаи; 
-Да изирва автентични песенни образци и да 

даде достъп на широката аудитория до тях;
-Да стимулира интереса на поколенията към 

народната музика; 
2. Право на участие имат:
-Професионалисти/ от училища и университети изучаващи фолклор, любители - учи-

лища, читалища, клубове, школи и центрове по изкуства и др. Участниците от I до IV 
раздел изпълняват две песни/пиеси. Задължително е една от песните/обичая да е с коледна/
коледарска тематика!!! Участниците от V раздел - програма с времетраене до 10 мин. 
Категории:
1 А - Професионалисти - НУИ, НУФИ, Висши учебни заведения със спец. Фолклор 
2 А - Ученици от Средни училища с разширено изучаване на фолклор; В - Любители 

- читалища, клубове, школи и др.
Раздели:
I. Индивидуални изпълнители - инструменталисти и народно пеене;
II. Групи за обработен фолклон;
III. Групи за автентичен фолклор
IV. Народни хорове и Камерни вокални ансамбли;
V. Групи пресъздаващи обреди и обичаи;
Всеки един участник изпраща видеото си или линк към него на имейл: polinaporumova21@

abv.bg, заедно с платежно нареждане с внесена такса за участие. 
Такса за участие:
Индивидуални изпълнители - 10 лв. Групи - 5 лв. на човек Таксите се заплащат по 

банков път. Телефон за вързка: 087 865 0031 - П. Парумова

14 Декември 2022 година, Сряда,
Имен ден празнува Снежана 
На 14 декември имен ден празнуват всички, които 

носят името Снежана (означава бяла чиста, от сняг) 
Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка. 

15 Декември 2022 година, Четвъртък,
Международен ден на чая

От 2005 година насам, редица държави, про-
изводителки на чай, измежду които Бангладеш, 
Непал, Индонезия, Виетнам, Кения, Малави, 
Малайзия, Уганда, Индия и Танзания, отбеляз-
ват Международния ден на чая. Целта на този 
ден е да се привлече вниманието на обществото 
към проблемите, свързани с производството му 
и неговата търговия. Няколко любопитни факти 
за чая. Чаша черен чай, съдържа половината 
количество кофеин, което се съдържа в чаша 
кафе. • Добавянето на мляко към чая, всъщност 
го прави по-силен. • Чаят е втората по-популяр-

ност напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 милиарда жители 
на Земята пият чай. • Чаената торбичка е била изобретена в началото на 
20-ти век, по случайност. • Всеки англичанин консумира над 4 килограма 
чай годишно. • Една трета от световния добив на чай се добива в Индия. • 
Основния конкурент на Индия в производството 
на чай е Шри Ланка. • Обучението за извършване 
на традиционната, японска, чаена церемония 
продължава три години. 

16 Декември 2022 година, Петък,
Национален празник на Казахстан
Националният празник на страната е Денят на 

независимостта /1991/. 
18 Декември 2022 година, Неделя,
Международен ден на мигранта
 Обявен от Общото събрание на ООН на 4 де-

кември 2000 г. по предложение на Икономическия 
и социален съвет на ООН (ИКОСОС). На 18 де-
кември 1990г. е приета Международна конвенция 
за защита на правата на работниците - мигранти 
и на членовете на техните семейства.

КОНКУРС - МОЯТА КОЛЕДА 2022
Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил обявява ежегодния си коледен 

конкурс на тема „Моята Коледа - 2022“. Провежда се за седемнадесета по-
редна година и се дели на пет направления – картина, картичка, сурвачка, 
сувенир и маска. Целта е да стимулира въображението на участниците и да 
насърчи развитието на творческите им умения. Участие могат да вземат деца 
и ученици на възраст от 5 до 15 години, разделени в четири групи.
І -ва група: Детски градини;
ІІ -ра група: 1 - 2 клас;
ІII -та група: 3 - 4 клас и 
ІV -та група: 5 - 8 клас. 
Крайният срок за изпращане на творбите е 19 

декември 2022 г., като те трябва да бъдат при-
дружени с информация за автора: три имена, 
навършени години, детско/учебно заведение, 
клас и телефон за контакт. 
Резултатите ще бъдат обявени в залата на читалището на 22.12.2022 г. в 

13:00 ч., както и на интернет страницата на читалище „Пробуда 1961“- https://
probudakn.org, а победителите ще получат диплом и предметни награди. 
Всички творби ще бъдат подредени в изложба и ще останат на разположение 

на жителите и гостите на града до края на месец януари 2023 г.
ул. „Тинтява” 12 Кюстендил 2500 Е-мейл: probuda_kn@abv.bg Мобилен: 

+359 892 459 093 http://probudakn.org.

Кръщене в Кръщене в 
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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

ПРИТЧА  ЗА  СЕМЕЙНОТО  ЩАСТИЕ



- екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия 
(упойка), за което доплащането от пациента е 4,00 лв.

2. В специализираната хирургична извънболнична 
дентална помощ:
а) специализиран обстоен преглед, като доплащането 

от пациента е 1,80 лв.;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 

анестезия - доплащането от пациента е 7,50 лв.;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 

разрушен зъб, включително анестезия - доплащането от 
пациента е 13,50 лв.;
г) контролен преглед след някоя от последните две 

дейности,  като доплащането от пациента е 0,80 лв.
Отделно НЗОК заплаща дейностите по възстановяване 

функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбе-
ни челюсти - горна и долна, в т.ч. и контролни прегледи за 
период от 4 години, без ограничение на възрастта.
Цената, заплащана от НЗОК за възстановяване функ-

цията на дъвкателния апарат при обеззъбени лица не 
включва материала за протезата и медико-техническата 
дейност за изработката й.

Въпрос: Интересувам се как са регламентирани 
домашните посещения от личния лекар и как следва 
да постъпя при отказ на личния лекар да извърши 
домашното посещение, както и по какъв начин бих 
могла да документирам този отказ. 
Отговор от НЗОК: Съгласно Наредбата за осъществя-

ване правото на достъп до медицинска помощ, приета с 
ПМС № 119 от 2006 г., лекарите от лечебните заведения за 
извънболнична помощ извършват домашни посещения на 
здравноосигурените лица само когато тяхното състояние 
налага това. Следователно преценката и необходимостта 
съобразно конкретните обстоятелства е на лекаря.
Личният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ 

на здравноосигурените лица, включени в пациентската 
му листа. Той обявява в амбулаторията на място, достъп-
но за здравноосигурените лица, своя седмичен график, 
който включва часове за амбулаторен прием и за домашни 
посещения, както и телефон за връзка.
Ако желаете, може да подадете жалба в районната 

здравноосигурителна каса, с която личният лекар има 
договор.

Въпрос: Със суспектна глаукома съм /TOD 24 mmHg 
icare-1,TOD 29 mmHg -1. Въпросът ми е, дали мога да 
подам документи за ТЕЛК ? 
Отговор: Принципно може да се явите за освидетел-

стване пред ТЕЛК. 
Личният лекар, а за лицата, които нямат личен лекар 

- лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицин-
ско направление по образец, когато приеме, че е налице:

1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на 
увреждане, която не е предшествана от временна нера-
ботоспособност;

2. вид и степен на увреждане.
В случаите, когато за конкретно заболяване са извърше-

ни консултации и изследвания през последните 12 месеца, 
предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са 
налични в медицинската документация на лицето, към 
направлението личният лекар, а за лицата, които нямат 
личен лекар – лекуващият лекар, прилага заверени копия 
на същите, без да се налага повторното им назначение и 
извършване.
Степента на трайно намалената работоспособност се 

определя въз основа на подробна клинико-експертна 
анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени ла-
бораторни и функционални изследвания и данните от 
наличната медицинска документация, даващи представа 
за функционалното състояние на заболелия орган и ор-
ганизма като цяло. Органите на ТЕЛК определят какви 
изследвания са необходими, които трябва да представи 
пациентът, за да могат да се произнесат по отношение  на 
трайно намалената работоспособност и на вида и степен-
та на увреждане за определените заболявания.
Министерството на здравеопазването и регионални-

те здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят 
медицинската експертиза. Информация за начина на 
явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и 
за обжалване на издадени решения, следва да получите от 
компетентната институция. На сайта на Министерството 
на здравеопазването са публикувани телефоните за връзка 
с граждани.

Въпрос: Интересувам се по здравна каса колко 
и какви прегледи при стоматолог се полагат за 
календарната година 2022? 
Отговор от НЗОК: Здравноосигурените лица над 

18-годишна възраст имат право на пакет дентални 
дейности:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус – в 

т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни, 
веднъж за съответната година, като доплащането от 
здравноосигуреното лице е 1,80 лв.
б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:
- обтурация с химичен композит или амалгама 

(пломба), като доплащането от пациента е 4,00 лв.

ОТПУСКАТ СЕ 1,4 МЛН. ЛЕВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ГОВЕЖДО МЕСО
ДФ „Земеделие” взе 

решение за отпускане 
на до 1 440 000 лв. 
помощ de minimis на 
животновъди за по-
криване на разходите 
за клане, транспорт 
и административни 
документи в сектор 
„Говеждо месо“. По-
мощта има за цел да подпомогне родните производи-
тели да реализират отгледаните от тях говеда предвид 
геополитическата криза, предизвикана от агресията 
на Русия срещу Украйна, както и от продължаващите 
негативни последици от пандемията от коронавирус.
Срокът за кандидатстване по помощта е от 19 декем-

ври 2022 г. до 20 януари 2023 г.    Говедата, предназна-
чени за клане, следва да са отглеждани най-малко през 
последните 4 месеца до датата на клане в стопанството 
на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те 
трябва да бъдат продадени от стопанството директно 
на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани 
в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския 
стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат 
на възраст от 10 месеца включително, до навършване 
на 24 месеца.
Помощта се предоставя за животните, заклани в 

периода 1 октомври 2021 - 30 септември 2022 г.
Размерът на подпомагането е до 180 лв. на заклано 

говедо.
Средствата ще бъдат изплатени в рамките на бюджет 

2023 г. след утвърждаването на бюджета за държавни 
помощи за 2023 г.
Предстои да бъдат изготвени указания за предоста-

вяне на помощ
 ДО 31 ДЕКЕМВРИ КАНДИДАТИТЕ ПО МЕРКИ 10 И 11 

ДОКАЗВАТ, ЧЕ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ
З емед ел с ки т е 

стопани, поели 
едногодишен ан-
гажимент по мяр-
ка 10 „Агроеко-
логия и климат“ 
и/или мярка 11 
„Биологично зе-
меделие“ от ПРСР 
2014-2020 г. през 
Кампания 2022 и 
такива, които са поели двугодишни ангажименти по 
мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно 
до 31 декември да предоставят пред ДФЗ - РА доку-
мент за преминато обучение или доказване на опит в 
извършването на дейностите по направленията, кои-
то са избрали да прилагат.
В СЕУ са публикувани напомнителни писма за 

предоставяне на задължителен документ по мярка 
10 и мярка 11, на кандидати, които все още не са пре-
доставили такъв.
Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 7 от 

24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроеколо-
гия и климат“, земеделските стопани трябва да пре-
доставят копие на един от следните документи:

- документ за преминато обучение или документ, 
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агро-
екологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

- диплома за средно професионално, висше обра-
зование, за образователна и научна степен „доктор“ 
или научна степен „доктор на науките“, с квалифика-
ция земеделие или ветеринарна медицина;

- документ за преминато обучение или документ за 
информационна дейност, издаден от обучаваща ор-
ганизация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания 
по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.
Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 24 

февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биоло-
гично земеделие“, земеделските стопани трябва да 
предоставят копие на един от следните документи:

- документ за преминато обучение или документ, 
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агро-
екологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

- диплома за средно професионално, висше обра-
зование, за образователна и научна степен „доктор““ 
или научна степен „доктор на науките“, с квалифика-
ция земеделие или ветеринарна медицина;

- документ за преминато обучение или документ за 
информационна дейност, издаден от обучаваща ор-
ганизация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания 
по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.;

- сертификат или писмено доказателство за съот-
ветствие на произведените растителни, пчелни или 
животински продукти с правилата на биологичното 
производство, издаден от контролиращо лице.
Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ 

и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ предоставят 
горепосочените документи в Областна дирекция на 
ДФ „Земеделие“ в страната.
Кандидати, които вече са предоставили някой от 

изброените по-горе документи, не е необходимо да 
го предоставят отново.
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До 15-ти декември: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 

г.
1. Подаване на данни от про-

изводител/ вносител на фи-
скални устройства за разчетени 
фискални памети  през месец 
ноември. 

2. Подаване на данни от про-
изводител/вносител на фискал-
ни устройства за сервизните 
техници, имащи право да извършват сервизна дейност 
на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и 
получили сервизен ключ през месец ноември.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец ноември.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/ус-
луги през месец ноември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2022г.

СТОПАНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С
ПРОЕКТИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛОЕВЕ 

„ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ” И „ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2022 Г. 

От 5 декември 2022 г. (земеделските стопани ще 
могат да проверят дали заявените от тях площи по-
падат изцяло или частично в обхвата на проекта на 
специализирания слой „Физически блокове” и “Пло-
щи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.
Съгласно заповедта, стопаните ще могат да се за-

познаят и с предварителни резултати от проверки на 
декларираните площи спрямо граници и начин на 
трайно ползване на физическите блокове, в които 
попадат площите им.
Справките ще могат 

да се извършват в Сис-
тема за електронни ус-
луги (СЕУ) на Държа-
вен фонд „Земеделие“ 
– Разплащателна аген-
ция (https://seu.dfz.bg/).
При несъгласие с 

посочените данни и в срок до 20 декември 2022 г., 
стопаните ще могат да подават възражения, както 
от личните си профили в СЕУ, така и от публичната 
част на системата. Образци на възраженията ще се 
генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в 
областните дирекции „Земеделие”.
При затруднения при проверките на данните или 

при подаването на възраженията, земеделските сто-
пани ще могат да се обръщат за помощ към област-
ните дирекции и общинските служби “Земеделие”.
След разглеждането на всички постъпили възра-

жения ще бъдат подготвени и окончателните специ-
ализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, 
допустими за подпомагане” за кампания 2022.
На базата тази актуализирана информация Държа-

вен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще 
извърши финалните оторизации по схемите и мер-
ките за плащане на площ през 2022 г.
Заповедта можете да бъде намерена на официал-

ната страница на Министерство на земеделието-
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/programi-za-fi nansirane/direktni-plashaniya/
identifi kaciya-na-zemedelski-parceli/.

ДО 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ЖИВОТНОВЪДИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ
Кредитите, които фермерите са взели за изхран-

ване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с 
една година. Това реши на своето редовно заседание 
Управителният съвет (УС) на Фонда по искане на 
браншовите организации.
Животновъдите могат да подават заявления за от-

срочване на задълженията си в областните дирекции 
на ДФ „Земеделие“ до 31 януари 2023 г. От тази въз-
можност могат да се възползват кредитополучатели 
с отсрочени кредити до 25 ноември 2022 г. както 
следва:

• Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
• Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
• Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 

2010 и 2012 г.
Заемите, ко-

ито стопани-
те дължат на 
ДФЗ, трябва да 
бъдат обезпе-
чени в размер 
на 110 % върху 
дълга (главни-
ца и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учреде-
ни в полза на Фонда най-късно до 28 април 2023 г. 
Средствата трябва да бъдат погасени до 27.11.2023 
година. Размерът на лихвата е 2%.
Мотивът за удължаване периода за погасяване на 

задълженията на стопаните е геополитическата кри-
за, предизвикана от агресията на Русия срещу Ук-
райна. В създалата се ситуация, голяма част от фер-
мерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за 
оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.

    Припомняме, че не се допуска отсрочване на за-
еми на кредитополучател, за който е открито произ-
водство по несъстоятелност по реда на Търговския 
закон към датата на сключване на анекса.



РАБОТА ЗА ОВОЩАРЯ ПРЕДИ СНЕГЪТ ДА 
ПОКРИЕ ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

В основните земеделски райони на страната още няма 
снежна покривка. Повечето овощни видове вече са в със-
тояние на покой, както и лозите. Листната маса е паднала 
от дърветата и храстите. Това позволява да бъде направен 
обстоен преглед за здравното състояние на растенията. 
Данните за фитосанитарната обстановка в градините и 
лозята са необходими за прецизното планиране на расти-
телнозащитните мероприятия през следващата вегетация 
от гледна точка на време, техника и средства. Къде и към 
какво трябва да бъде насочен прегледът?
Растителната защита не означава само борба с вреди-

телите
По надземната част 

на овощните дървета 
зимуват редица непри-
ятели. Извършващите 
прегледа специалисти 
ще търсят различни 
форми от развитието 
на насекомни и нена-
секомни видове. Ето 
някои примери!
Ненасекомният неприятел червен овощен акар пре-

карва зимата в стадий яйце. Плътността на снесените 
яйца може да бъде определена чрез изрязване на проби 
от едно-, две- и тригодишни клонки. Специалистите 
разполагат с методики, указващи дължината и броя на 
клонките според засадената площ. Например за 100 дка 
ябълкова градина пробата е най-малко от 400 клонки с 
обща дължина 20 – 25 м. Вредни насекоми, каквито са 
щитоносните въшки (ябълкова запетаевидна, калифор-
нийска и др.), листни въшки, някои пеперуди листозави-
вачки и др. също презимуват като яйца. Пеперудата пръс-
тенотворка подрежда яйцата в редички като пръстенчета.  
Други вредни насекоми устройват специални гнезда. 

Такива са пеперудите златозадка и гъботворка. Златозад-
ката зимува като гъсеница от трета възраст. Гнездото е 
изградено от сивкава паяжина, която обхваща няколко 
листа. Атмосферните влияния (вятър и дъжд) не могат 
да свалят гнездата, които са здраво прикрепени към 
растенията. Това налага отстраняването им по време 
на резитбата като мярка за подобряване на хигиената 
в овощната градина. Гъботворката разполага яйцата си 
в гнезда от власинки, които пеперудата отделя от края 
на коремчето си. Гнездата могат да бъдат открити по 
стъблата и дебелите основни скелетни клони. Те също 
подлежат на премахване (остъргване) заедно със старата, 
напукана и отделяща се кора,  под която могат да се крият 
и други вредители. В насажденията от праскови личат 
повредите от прасковения клонков молец (анарзия). 
Той зимува като най-вече в разклоненията на клонките, 
в растителни остатъци по короната (мумифицирани 
плодове) и др. Там гъсеницата оформя ямичка, покрита 
отвътре с копринени нишки. Около зимовището има 
малки купчини от кафяви изпражнения.
Т. нар. шарен гроздов молец е стопански най-важен 

неприятел по лозата за страната. Зимува като какавида 
под кората на лозите, в основата на главината или в 
почвата. Мястото зависи от избрания начин за форми-
ране на лозите.  
Прегледът трябва да обхване и болестните прояви. 

По кората на дърветата може да има язви и раковини, 
причинени от фитопатогенни гъби. Такива са по-чес-
то явление при костилковите овощни видове кайсия, 
праскова и др.. Нарушаването на целостта на кората и 
подкорието често е предизвикано от награвяне на кората 
от слънцето, мразобойни, животни и др.. Раните се явяват 
вход за болестотворните микроорганизми. По стъблата и 
кордоните на лозите се явяват туморите на бактерийния 
рак. В основата на овощните се показват плодните тела 
на гъбите, причиняващи опасната болест чума.
Посочените цели на прегледа могат да бъдат допълне-

ни с още вредители. Желателно е обследването да става 
със специалист или поне с опитен стопанин. За някои 
от обектите, най-вече зимните яйца, улеснение дават 
прибори за увеличаване. В полски условия такива са 
лупите, а в лабораторни – бинокулярите. За събиране 
на проби от по-големи участъци екипът трябва да разпо-
лага с овощарски ножици и триончета. От гледна точка 
на безопасността хората трябва да бъдат с ръкавици, а 
в някои случаи с очила, защото гъсеничните власинки 
могат да раздразнят кожата и очите.

КАК СЕ ИЗБЕЛВАТ ПЕРДЕТА
Пердетата са последният 

щрих на всяко помещение. Тях-
ната основна роля е да придават 
уют, топлина и красота на дома, 
както и да служат за допълне-
ние на интериора.
Завесите значително допри-

насят за внасяне на стил в помещението, но за целта 
трябва да се полагат грижи за тяхната правилна под-
дръжка. Съществуват редица фактори, които могат 
да увредят външния вид на вашите любими пердета 
– прах, неправилно пране или слънчевите лъчи.
Последният фактор се оказва най-неприятен, тъй 

като понякога причинява необратими жълти петна по 
завесите. Продължителният показ на слънце може да 
образува нежелани пожълтели квадратчета по про-
дължение на пердетата. Това се оказва изключително 
неприятно, тъй като дори след пране получените оцве-
тявания не се отмиват. На пръв поглед те не се забеляз-
ват, но в процеса на гладене те изпъкват значително. В 
съчетание с натрупване на прах, белите пердета могат 
да се превърнат в сиви. Ето как да избелите пердетата 
ефикасно!

- За да се отърсите от нежеланите жълти петна по 
пердетата, то тогава си пригответе белина, домашен 
течен сапун и сода бикарбонат.

- Първо трябва да си приготвите разтвора, като до-
бавите содата за хляб и препарат към водата на равни 
пропорции. За целта вземата чаша и я пълните със 
100 грама сода за хляб, след което добавяте 100 мл 
сапун. Потапяте пердетата, като следите за това, те да 
са напълно потопени във водата.

- Оставяте завесите да се накисват в продължение 
на половин ден. Още след половин час след потапя-
нето им, ще забележите как процесът на избелване на 
пожълтялото перде е задействан. Ако дори след това 
време не забележите разлика, то може да удължите 
накисването.

- Когато периодът измине, трябва да изплакнете тюла 
добре и да го добавите в барабана на пералнята, за да 
довършите изпирането. Оттук нататък действате като 
обичайно пране – добавяте прах или гел, след което бе-
лина. За прането ви трябва температура от 60 градуса.
Като включите двете процедури по избелване на пер-

детата, то целият процес на изчистване тъканта може 
да отнеме цял ден. Въпреки това ще постигнете забе-
лежителни резултати и ще имате пердета като нови.
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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!

Четирима мъже носят един трабант. Среща ги 
някакъв човек и ги пита:

- За какво носите трабанта? Да не би да се е 
счупило нещо или нямате бензин?

- Не, бе, бързаме…

Мили дами, много внимавайте с измамите покрай 
черния петък!
Мъжът ми поръча парфюм и златна гривна, за да 

ме изненада, а тъпаците му изпратиха две въдици 
и рибарски стол!

Клиент към китаец зад сергия:
- Цял ден стоиш тук на крак, сигурно имаш раз-

ширени вени?
- Има, утли щи донеса. Тли блоя за две лева!

РОСЕН 
Росен /Dictamnus Albus/, познат още като русалийче 

и самодивско цвете представлява многогодишно тре-
висто растение от семейство Седефчеви.
Среща се сравнител-

но рядко, предимно по 
южните склонове на 
планините, във варови-
тите, сухи и песъчливи 
почви. Образува по ня-
колко стъбла с височина 
около 90 см. Те завърш-
ват с голям грозд от 
цветове, които имат формата на разперена пеперуда.
Цветовете на росен са бял, червен или розов. Отде-

лят голямо количество етерично масло, което силно 
насища въздуха. Те са много красиви и едри, събрани 
в класовидни съцветия. Плодът на росена е разпуклива 
кутийка, съдържаща няколко черни и блестящи семена.
Цъфти през май, до юни-юли, а семената узряват 

през август и септември. През това време кутийките 
се разпукват, изстрелвайки семената на 3 метра раз-
стояние. Това е и времето, в което растението отделя 
най-голямо количество етерично масло.
Етеричното масло така насища въздуха, че ако в 

горещ и слънчев ден се доближи клечка кибрит към 
билката, въздухът около него ще избухне в пламък. 
Отделя се черен дим, но без билката росен да пострада.
Размножава се чрез разделяне на храста, семена или 

резници. Растенията, които са отглеждани от семена 
цъфтят едва след втората година. Разделянето на храста 
трябва да се прави през есента или рано напролет. На 
едно място росенът може да расте 8-10 години.
Състав на росен
Корените на росен съдържат горчиви вещества, 

сапонини, етерично масло, фурокумарини и алкало-
иди. Етеричното масло на росена е силно токсично и 
мирише неприятно.
Събиране и съхранение на росен
Използваемата част на билката са корените. Те се 

вадят през есента, а семената - след узряването им през 
август-септември. При събиране на корените трябва да 
се работи с предпазно облекло, защото росенът има 
дразнещо действие. Корените се изсушават на сянка. 
Правилно изсушената билка трябва да има горчив вкус, 
неприятен мирис и светлокафяв цвят.
Ползи от росен
Росен има много добро потогонно и пикочогон-

но действие. Освен това има противобактериален, 
противогъбичен и противоглистен ефект. Понижава 
температурата и подобрява храносмилането.
Росен се препоръчва от народната медицина при 

затруднено уриниране, пясък в бъбреците, проблемна 
менструация, възпаления в бъбречните легенчета, 
епилепсия, ревматични заболявания, бяло течение, 
паразити, подагра и други. Успокоява нервите.
Народна медицина с росен
Българската народна медицина препоръчва упо-

требата на корена росен при камъни и песъчинки в 
бъбреците, хемороиди, ревматизъм, недостатъчна и 
болезнена менструация, истерия, глисти, епилепсия.
Народната медицина с росен външно препоръчва 

отвара за бани при напукани крака и ръце, както и 
при ревматизъм при малки деца. Счуканите листа и 
цветове, смесени със зехтин, се използват за налагане 
при шипове и ревматизъм.

1 кафена лъжица корени от росен се варят за 5 ми-
нути в 400 мл вода. Пие се по една винена чаша три 
пъти дневно преди хранене.
Вреди от росен
Въпреки че е лековита, росенът е и отровна билка. 

Поради тази причина по време на събирането му бъдете 
внимателни, а преди прием на росен трябва да се на-
прави консултация с лекар, за да се избегнат възможни 
негативни последици.
Ако събирате росен без предпазно облекло и ръка-

вици могат да възникнат сърбежи и други неприятни 
кожни прояви, които са резултат от токсичността на 
етеричното масло.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

МЛЕЧНА  САЛАТА  С  КАРФИОЛ  И 
КИСЕЛИ  КРАСТАВИЧКИ   

Продукти: карфиол - 1 глава, кисели краставички 
- 1 буркан (от 800 мл), майонеза - 250 г, кисело мляко 
- около 250 г (или според желаната гъстота), черен 
пипер - 1 ч.л. или на вкус (прясно смлян), зехтин - 1 
с.л. (по желание), сол - на вкус, маслини - за украса, 
рукола - за украса (по желание)
Приготвяне:  
Разполовете карфиола, 

измийте го много добре 
и отстранете твърдия 
кочан. Накълцайте го на 
дребни парченца.
Отцедете краставички-

те от течността в буркана 
и ги нарежете също на малки парченца. Поръсете със 
сол, черен пипер и лъжица зехтин.
Сложете киселото мляко и майонезата и хубаво 

разбъркайте.
Съветът ми е да слагате постепенно майонезата и 

млякото, за да си прецените колко точно ви е необхо-
димо за зимната салата, така че зеленчуците хубаво 
да се покрият със соса, но и да не става твърде рядко 
и водно.
Използваме гъсто кисело мляко и понякога добавяме 

и две-три лъжици заквасена сметана за по-нежен вкус.
Лесна, бърза и наистина вкусна млечна салата с 

карфиол и кисели краставички за всеки повод!


