
18 - 24 април 2016г., година (XII), 16 /548

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

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градин-
Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на тема: “Градина 
без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа”, 
Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства,  СОУ „Св.
св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, организира пролетен карнавал по време на между-
народната среща с партньорите от Италия и Румъния. 
Организатори на тържеството бяха: г-жа Нели Коемджиева – главен учител и стар-

ши учител по английски език, г-жа Нели Бурова – старши учител по химия и опазване 
на околната среда, г-жа Биляна Хаджиева – старши учител по география и икономи-

ка, г-жа Лиляна Камбова – старши учител по математика, началните учители и възпитатели - г-жа Емилия 
Бошнакова, г-жа Зайра Гадаахмед, г-жа Нели Узунова, г-жа Азизе Арнауд, г-жа Десислава Юзекчиева, г-жа 
Йорданака Шекерова, г-ца Сузана Влайкова и г-ца Аксиния Влайкова.
Водещи на карнавала бяха: Милен Хаджиев – ученик от XII клас – на български език и г-жа Райка 

Славчева - на френски език. 
Озвучването на тържеството се извърши под ръководството на г-н Наум Странджев – старши учител по 

музика.
Пролетният карнавал бе открит от международна делегация с учениците от осми клас, под ръководството 

на г-жа Биляна Хаджиева, които поздравиха партньорите на различни езици с „Добре дошли”. 
След това на сцената се появиха учениците от начален курс, които изиграха танци на пролетните цветя, 

свързани с темата на проекта: първи клас – кокичета; втори клас – минзухари; трети клас – лалета и четвър-
ти клас – теменужки. Участниците имаха специални костюми и танцуваха невероятно.
След танците показахме обичая за мартеничките. Ученичката Фатме Странджева изигра много добре ролята на Баба Марта, която бе посрещната с медена пита, за да 

бъде сладка и добра през цялата година.
Баба Марта поздрави всички да бъдат весели и  жизнерадостни  като слънцето, бързи и смели 

като вятъра, усмихнати и трудолюбиви като пчеличките.
Учениците от начален курс закичиха партньорите от Италия и Румъния с мартеници, като им 

пожелаха много здраве, щастие и благоденствие.
Ученикът Милен Хаджиев запозна партньорите с легендата за мартеницата, а г-жа Райка 

Славчева я преведе на френски език.
Под ръководството на г-жа Лиляна Камбова, учениците от пети клас показаха втория българ-

ски обичай – Благовещение - денят, в който идват прелетните птици, излизат змиите, мечките 
се събуждат, а кукувицата кука за пръв път. Празникът съвпада с началото на пролетта и затова 
традиционно се приготвя и „нещо зелено“ - коприва, спанак, лапад и др.
Пече се пита, намазана с мед и се раздавала на съседи и близки.
На Благовец пристигат кукувиците, а с тях – и пролетта.
Учениците разказаха легенди и поверия, свързани с празника – Благовещение. 
Баба Марта поздрави децата, като им пожела да бъдат здрави и засмени да запазят български-

те традиции и да ги предават на своите деца и внуци.
Карнавалът продължи с театрални постановки, с учениците от трети и шести клас, посвете-

ни на Деня на франкофонията и проект „Еразъм+”, подготвени от г-жа Райка Славчева – стар-
ши учител по френски език и Координатор на проекта.
Учениците от трети клас драматизираха приказката „Дядо ряпа вади”, а учениците от шести 

клас – „Гарванът и лисицата” от Жан дьо Лафонтен. 
Тържеството завърши с френската песен „Знаете ли да садите зелка” в изпълнение на учениците от трети клас.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение да бъде оси-
гурено допълнително финансиране в размер на над 10 млн. лв. от националния 
бюджет по схемата за временна извънредна помощ за производителите в сектор 
„Животновъдство“. Целта е преодоляването на смущенията на пазара на мляко и 
намаляването на риска от изоставяне на дейността в сектора.
Допълнителното на-

ционално финансиране 
по Схемата за подпома-
гане за реализирани и 
декларирани от изкупва-
чите и производителите 
на краве мляко доставки 
и/или директни продаж-
би през квотния период 
2014/2015 г. е в размер 
до 4 183 862 лв.
По Схемата за подпо-

магане на брой млечни 
крави в стопанството са 
предвидени допълни-
телно до 3 433 117 лв. 
Национално финанси-

ране до 2 367 126 лв. ще 
бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки. 
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предви-

дени допълнително до 217 550 лева.
Срокът за изплащане на помощта е до 30 юни 2016 г. 
Припомняме, че с Наредба 21 от 12 ноември 2015 г. бяха утвърдени четири 

схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, 
засегнати от кризата в сектора. По тези схеми в края на миналата година ДФ 
„Земеделие“ изплати общо 13 281 609,13 лв. От тях 11 740 501,53 лв. са предос-
тавени от ЕС и 1 541 107,60 лв. – от националния бюджет .

Нашите партньори бяха много изненадани.
Ето какво споделиха те:
„Невероятно тържество, истински карнавал. Възхитени сме от таланта на учени-

ците и учителите от България. Научихме много неща за вашите обичаи и празници 
– Баба Марта и Благовещение – празници, които нямаме в нашите страни.  Благода-
рим на международната делегация, която ни поздрави, на малките ученици, които 
танцуваха прекрасно, на учениците, които играха пиесите на френски език. За нас 
беше истинско удоволствие и приключение. Поздравления!”
Като Координатор на Проекта изказвам благодарности на: г-н Милко Сиркьов - 

Директор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, г-жа Цветана Янева - Вре-
менно изпълняващ длъжността Директор, г-н Наум Странджев – старши учител по 
музика и озвучител на карнавала, учителите и учениците от СОУ-Сатовча, които 
организираха тържеството, партньорите от Италия и Румъния.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учи-

тел по френски език, Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, 
гр.Благоевград и Координатор на проекта.



Ново! Краен срок: 30 май 2016г., 12:00ч. 
на обяд централно европейско време.

 Поканата ще подпомогне проекти в 
областите на образованието, обучението и 
младежта, поставящи си за цел разрастване 
и разпространяване на иновационни добри 
практики. 

 Поканата ще подпомогне проекти в 
областите на образованието, обучението и 
младежта, поставящи си за цел разрастване 
и разпространяване на иновационни добри 
практики, попадащи в обхвата на Декла-
рацията относно насърчаване на активна 
гражданска позиция и общите ценности 
на свобода, търпимост и недискриминация 
чрез образование от 17 март 2015 г.
Заявлението трябва да е насочено главно 

към една от следните две общи цели:
Предотвратяване на радикализирането 

към насилие и насърчаване на демокра-
тичните ценности, основните права, меж-
дукултурното разбирателство и активната 
гражданска позиция.
Насърчаване на приобщаването на обу-

чаващите се в неравностойно положение, 
включително лица от мигрантски произ-
ход, при същевременно предотвратяване 
и борба с дискриминационните практики.

 Допустими кандидати са публичните 
и частните организации, действащи в 
областите на образованието, обучението 

и младежта по направленията, включени 
в обхвата на Парижката декларация. Кан-
дидатите, които се считат за допустими са:

- учебни институции и други доставчици 
на образователни услуги;

- публични органи на национално/ре-
гионално/местно равнище, отговорни за 
образованието, обучението и младежта;

- организации с нестопанска цел (НПО);
- научноизследователски институти;
- търговски организации и социални 

партньори;
- центрове за насочване и признаване;
- международни организации;
- частни дружества;
- мрежите на посочените по-горе орга-

низации също са допустими, стига да имат 
юридическа правосубектност;

- Национални агенции „Еразъм+“ в об-
ластта на младежта.
Допустими са само предложения от 

юридически лица, установени в една от 
28-те държави-членки на Европейския 
съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, страните – кан-
дидатки за членство в ЕС: Турция, бивша 
югославска република Македония.
Дейностите трябва да започнат между 1 

и 31 декември 2016 г. Продължителността 
на проектите се определя на 24 или на 36 
месеца.

 КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ, ВИДЕОКЛИП И ЕСЕ    
Краен срок: 19 октомври 2016 г. 
Комисията за защита на потребителите и Посолството на САЩ в София имат удоволст-

вието да обявят конкурс, който популяризира правата на потребителите при пазаруване 
в интернет. Темата на конкурса е „Ако знаете Вашите права при онлайн пазаруване, 
няма да сгрешите!” Направете плакат, видео или напишете есе по темата- зависи само 
от Вас! Участвайте, ако сте ученик или студент. 
Кой може да участва?
- Ученици от 9 до 12 клас
- Студенти
Допуска се участие на отбори, състоящи се до 

трима души. Могат да участват български ученици 
и студенти от страната и чужбина.
Категории за ученици:
- Плакат – снимка на плаката в дигитален формат, 

заедно с кратко описание към него за посланието;
- Видеоклип с продължителност до 10 минути – 

видеофайл или връзка към сайт за видео споделяне 
(youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него. 
Категории за студенти:
- Есе – до 10 стандартни страници размер А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде 

с шрифт Times New Roman, 12 пункта;
- Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл или връзка към сайт за 

видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него. 
СТИПЕНДИЯ ЕГМОНТ   

Краен срок: 31 май 2016 г. 
По повод излизането на новата книга на Емил Конрад – 

#СПОДЕЛИ издателство „Егмонт“ и Емил ти дават възмож-
ност да покажеш своя талант и да спечелиш стипендия за 
обучение за придобиване на образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър“ в български университет в специалност, 
свързана с изкуство. Всеки участник трябва да изпрати:

- свое авторско портфолио с текст и/или рисунка (и) и/
или снимка (и) и/или видео (а) и/или аудио файл(ове) или 
друга форма на представяне на неговото творчество/изкуство 
според специалността, в която участникът иска да продължи 
образованието си. Обемът на изпратения имейл не трябва да надвишава 20МБ;

- мотивационно писмо – свободен текст, в който участникът описва защо е избрал 
да учи конкретната специалност и какви са плановете му за професионално развитие.
Наградата в Конкурса е:
Плащане на таксите за обучение за целия период на обучение за придобиване 

на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в специалност от област 
„Изкуства“ (професионални направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и 
танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“) в редовна форма на обучение 
в акредитиран български университет.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

20 Април 2015, Сряда
Годишнина от Априлското въстание
Априлското въстание избухва на 20 април 1876 г. по стар стил (2 май по 

нов стил). Избухва преждевременно в Копривщица, но същият ден въстават 
Панагюрище (20 април), Клисура (20 април), Стрелча (20 април), а по-късно 
Брацигово (21 април), Перущица (23 април), Търновски революционен окръг 
(25 - 26 април), Батак (29 април) и много други селища. До края на май въста-
нието е потушено. Поради предателството на един от присъстващите депутати 
на събранието на Оборище, местните турски власти научават за взетите реше-
ния и предприемат незабавни контрадействия. На 19 април конна полицейска 
група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Копривщица, за да 
арестува ръководителите на местния революционен комитет. За да предотврати 
тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари напада конака, където се 
е установила турската полицейска част. При завързалата се престрелка част от 
турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб ага, успяват да се измък-
нат и избягат. Веднага след извършеното нападение Т. Каблешков изпраща до 
Панагюрище, където се намират ръководителите на IV революционен окръг, и 
до други места бързо писмо, с което приканва всички българи към повсеместен 
бунт. Подписано символично с кръвта на едно от убитите заптиета, то става 
известно известност като „Кървавото писмо“. Веднага след получаването на 
писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието. Създава се Военен съвет, 
или т.нар. Привременно правителство, което става главен орган на революци-
онната власт в IV революционен окръг. На него се възлага както ръководството 
на военните дела, така и осъществяването на новата гражданска власт в града. 
Той изпраща чета начело със стотника Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да 
подпомогне въстаниците в Стрелча и осигури връзката между Панагюрище и 
Копривщица. Веднага след обявяването на въстанието П. Волов и Икономов 
се отправят към североизточните райони на окръга, а Бенковски, който между-
временно организира своя конна дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва 
към средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово и др. и вдига населението 
на въстание.

22 Април 2015, Петък
Международен ден на Майката Земя
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/RES/63/278 на Общото събрание на 

ООН от 22 април 2009 г., за да се напомни на международната общност за 
пряката зависимост между човека, планетата и нейните екосистеми. До 2009 
г. 22 април се отбелязва като Ден на Земята, честван за първи път на 22 април 
1970 г. в САЩ по инициатива на сенатора Гейлорд Нелсън като национална 
протестна демонстрация в защита на природата, в която участват близо 20 млн. 
души в цялата страна. През 2015 г. денят е посветен на 45-ата годишнина от 
първото му честване през 1970 г. и ще премине под мотото:“Да отговорим на 
прогреса - ние сме водещите“. 

23 Април 2015, Събота
Ден на английския език в ООН
Ден на английския език в ООН (Годишнина от рождението на английския 

поет и драматург Уилям Шекспир /23 април 1564-23 април 1616/). Отбелязва 
се от 2010 г. по инициатива на Департамента по публична информация на ООН 
да има ден за всеки един от 6-те официални езика в ООН - английски, арабски, 
китайски, испански, френски и руски език. Целта е да се отбележи многоези-
ковото и културно разнообразие и да се стимулира равноправното използване 
на официалните езици в ООН.
Световен ден на книгата и авторското право
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата сесия Генералната конференция 

на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15 ноември 
1995 г. Годишнина от смъртта на британския поет и драматург Уилям Шекспир 
/1564-1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес /1547-1616/ и на перу-
анския писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. От 2001 г. 
по инициатива на ЮНЕСКО, всяка година на тази дата се определя един град, 
който е Световна столица на книгата в продължение на една година. За 2015 г. 
това е Инчеон, Република Корея

24 Април 2015, Неделя
Световен ден за защита на лабораторните животни
Световен ден за защита на лабораторните животни. Отбелязва се от 1979 г. по 

инициатива на Международната асоциация срещу болезнените експерименти 
с животни (IAAPEA).
Международен ден на младежката солидарност
Отбелязва се от 1957 г. по инициатива Световната федерация на демокра-

тичната младеж и на Международния студентски съюз. Годишнина /1955/ от 
заключителното заседание на конференцията в Бандунг, Индонезия, на стра-
ните от Азия и Африка. Ден на солидарност на младежта в борбата й против 
колониализма и за мирно съвместно съществуване.
Световен ден за борба с менингита
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на международната Конфедерация на 

организациите за борба с менингита (CoMО), за да информира обществеността 
за симптомите на болестта, както и да се популяризира ролята на ваксинацията 
за предотвратяването на най-смъртоносните форми на заболяването. За първи 
път денят е отбелязан на 25 април 2009 г., а от 2010 г. се отбелязва на 24 ап-
рил. Всяка година повече от 1,7 млн. души в света са засегнати от менингит. 
Бактериалният менингит е най-тежката форма на заболяването, като годишно 
в световен мащаб умират около 170 000 души.
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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

ПРИТЧA: ЗА ТОВА НЕ БИВА ДА СЕ ГОВОРИ  
Веднъж при Буда дошъл човек и докосвайки се до краката му, го попитал има ли Бог? Вечният въпрос!
Буда го погледнал внимателно и казал:
  — Когато бях млад, много обичах конете и различавах четири типа коне. Първият — най-тъпият и 

упорит, колкото и да го биеш, все едно не те слуша. Такива са повечето хора. Вторият тип — слуша 
те, но само след като го удариш. И такива хора има много. Има и трети тип. Това са конете, които не 
е необходимо да биеш. Ти просто им показваш камшика и това е достатъчно. Съществува и още един 
тип коне, който се среща много рядко. На тези коне им е достатъчна и сянката от камшика. 

 Говорейки всичко това, Буда гледал човека в очите. После затворил очи и замълчал. Човекът също 
затворил очи и седял мълчаливо с Буда.

   На този разговор присъствал Ананда*, и нещо вътре в него започнало да се бунтува. Той решил: 
„Това вече е прекалено! Човекът пита за Бога, а Учителят му говори за коне“. Разсъждавайки си така 
вътре в себе си, Ананда не можел да не забележи каква тишина се възцарила наоколо, какво велико 
мълчание настъпило! То било почти осезаемо. Ананда гледал лицето на Буда и лицето на човека, 
което пред очите му се променяло! Буда отворил очи, а човекът останал в това състояние още час. 
Лицето му било умиротворено и светло.

  Като отвори очи, човекът докоснал краката на Буда с дълбока признателност, благодарил му и 
си тръгнал. 

 Когато той излязъл, Ананда попитал Буда:
   — За мен е непостижимо! Той пита за Бога, а ти му говориш за коне.
Видях как той се потопи в дълбоко мълчание. Сякаш бе живял с тебе много години. Дори аз до този 

момент не познавам такова мълчание! Такова единение! Какво общуване! Какво му предаде? Защо 
той толкова ти благодари?
Буда отговорил:
   — Аз не говорех за конете. Говорех за Божественото. Но за това не бива да се говори направо. 

Когато видях на какъв кон той пристигна, разбрах, че такъв кон може да избере само истинският ценител. 
Ето защо му заговорих за конете. Това беше език, който той можеше да разбере, и той го разбра. Той 
е човек, който се среща рядко. Беше му достатъчно само сянката на камшика. И когато затворих очи, 
той разбра, че за висшето не бива да се говори. За него може само да се мълчи; и в това мълчание 
То се познава. Това е трансцедентен опит и той се намира отвъд пределите на ума.



Въпрос:  Пациент с регистрация в Бюрото по 
труда като безработен освободен ли е от потре-
бителска такса? Студентите редовно обучение 
заплащат ли потребителска такса? Диабетно 
болните без ТЕЛК само с рецептурна книжка 
заплащат ли потребителска такса за оказана 
болнична помощ? 
Отговор: По силата на Закона за здравното осигу-
ряване (ЗЗО) от заплащане на потребителска такса 
за оказана извънболнична, дентална и болнична ме-
дицинска помощ са освободени неработещи членове 
на семейството. Ако неработещите са регистрирани в 
„Бюро по труда”, те не заплащат потребителска такса. 
За целта трябва да се представи на лекаря документ/
бележка, удостоверяващ това обстоятелство. 
Студенти, които са на възраст до 26- годишна възраст 
и са неработещи членове на семейството, също не 
заплащат потребителска такса. Редовната форма на 
обучение има отношение към заплащането на здрав-
ноосигурителните вноски.
Здравноосигурените лица със заболявания с код по 
МКБ-10: МКБ E10.2 N08.3 -  Е14.2 N08.3 - Захарен ди-
абет с бъбречни усложнения; МКБ E10.3H36.0 - Е14.3 
H36.0 - Захарен диабет с очни усложнения; МКБ E10.4 
G63.2 - Е14.4 G63.2 - Захарен диабет с неврологични 
усложнения; МКБ E10.5 Е14.5 - Захарен диабет с 
периферни съдови усложнения -  са освободени от 
заплащане на потребителската такса. 
Справка може да направите на сайта на НЗОК - в 
меню „Национален рамков договор за медицински 
дейности – 2015” – линк „Приложение № 12”, къде-
то е поместен списък със заболяванията, при които 
здравноосигурените лица са освободени от заплащане 
на потребителска такса.

Въпрос: Относно документи за кандидатстване за 
месечни добавки за деца,т.нар. „детски“. Съпругът 
ми е безработен от месец декември 2015. Какъв 
документ за доход трябва да представи той?
Отговор: Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните раз-
поредби на Закона за семейни помощи за деца, „до-
ход“ са всички брутни доходи на семейството, които 
са облагаеми по Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица, както и получаваните пенсии, 
обезщетения, помощи и стипендии, с изключение 
на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса 
за социално осигуряване, стипендиите на учащите 
се до завършване на средно образование, но не по-
късно от навършване на 20-годишна възраст, както и 
помощите и средствата, получени по този закон и по 
Закона за закрила на детето. В тази връзка, съгласно 
чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца, в заявлението декларация 
за отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а 
от Закона за семейни помощи за деца лицата декла-
рират брутните доходи на семейството, получени 
за последните 12 календарни месеца, предхождащи 
месеца, през който е подадено заявлението деклара-
ция. Същевременно, лицата прилагат към заявлени-
ето декларация удостоверение за брутните месечни 
доходи на семейството за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено 
заявлението декларация. С оглед на осъществяване на 
функциите си, дирекциите „Социално подпомагане“ 
могат да изискват по служебен път необходимата им 
информация от държавни и общински органи, вклю-
чително Националния осигурителен институт и него-
вите териториални структури, Бюрата по труда и т.н. 
Същевременно, директорът на дирекция „Социално 
подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно 
лице при необходимост може да назначи проверка във 
връзка с отпускането и предоставянето на семейните 
помощи за деца.

До 20-ти април: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, 
по които получатели са данъчно незадължени лица, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за пре-
дходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец март 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
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ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ 
НА ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ
От 11 април до 13 май 2016 г. земеделските стопани, 

отглеждащи картофи, могат да подават заявления за 
участие в Схемата за държавна помощ за компенсира-
не на разходите на земеделски стопани за закупуване 
на продукти за растителна защита за контрол на почве-

ни неприятели по картофите, 
съобщават от Държавен фонд 
„Земеделие“.
Дейностите са в изпълнение 

на мерките от Националната 
програма от мерки за контрол 
на почвени неприятели по кар-
тофите от сем. Телени червеи 
(Elateridae). Финансовият ре-
сурс по схемата е 1 млн. лева.
Заявленията се подават в 

областните дирекции на Дър-
жавен фонд „Земеделие“. В 
срок до 20 юни земеделските 

стопани трябва да представят отчетни документи 
за закупените и приложени продукти за растителна 
защита за предотвратяване на разпространението и 
унищожаване на нашествието от почвени вредители 
по картофите от сем. Телени червеи.
Срокът за сключване на договори и изплащане на 

помощта е до 15 юли 2016 г.
Допълнителна информация можете да намерите на 

сайта на ДФ „Земеделие“.

КОЛЦЕНТЪРЪТ НА НАП ЩЕ РАБОТИ 
ПО-ДЪЛГО ДО КРАЯ НА КАМПАНИЯТА  
Информационният център на приходната агенция 

ще работи с удължено работно време заради набли-
жаващия край на данъчната кампания.
Консултантите на агенцията ще отговорят на позвъ-

нявания към телефон 0700 18 700 от 8,30 до 18,30 ч 
всеки делничен ден вместо, както досега, в интервала 

от 9 до 17,30 ч. Промяната 
ще действа до последния 
ден за подаване на данъч-
ни декларации от физиче-
ски лица – 3 май 2016 г. До 
момента в цялата страна 
са подадени общо 200 000 
декларации за облагане на 
доходите на физическите 
лица, като 75 300 от тях 

(38%) са изпратени по електронен път.
На телефона на информационния център на НАП 

гражданите и представителите на фирми могат да 
получат съвет за декларирането и плащане на данъци 
и осигурителни вноски, както и възможност за авто-
матична проверка на здравния си статус или справка 
за регистрация по ДДС на конкретна фирма.
Обаждането към телефон 0700 18 700 е на цената 

на градски разговор от цялата страна от стационарен 
телефон и според конкретната тарифа при обаждане 
от мобилен.

МЗХ ПОДГОТВИ ЕЛЕКТРОННИ НАРЪЧНИЦИ 
ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО МЕРКИ 10, 11, 12 И 13
Министерството на земделието и храните публикува 

на страницата си в интернет електронните наръчници 
за кандидатстване по мерки мерки 10 („Агроекология 
и климат“), 11 („Биологично земеделие“), 12 („Плаща-

ния по натура 2000 
и рамкова директи-
ва за водите“) и 13 
(„Плащания за ра-
йони с природни или 
други специфични 
ограничения“) по 
ПРСР 2014-2020.
Целта е наръчни-

ците да намалят ри-
ска от грешки при кандидатстване по съответните 
мерки. Тези помагала до голяма степен ще улеснят 
земеделските производители. В тях се посочват основ-
ните изисквания към кандидатите, условията за под-
помагане и за одобряване, необходимите документи, 
както и условията и реда за подаване на заявления за 
подпомагане, съобщават от министерството.

ОТ 9 МАЙ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.6
От 9 май Държавен фонд „Земеделие“ започва 

прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и при-
родно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 

периода 2014-
2020 г.
Общият раз-

мер на помо-
щта  по  този 
прием е лево-
вата  равнос-
тойност на 25 
милиона евро, 
съобщават от 
фонда.
Подм я р к а 

7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да 
запази културната идентичност и традиции в селските 
райони. Финансовата помощ се предоставя за възста-
новяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция 
на сгради с религиозно значение. По подмярката са 
допустими и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства.
Документи за участие ще се приемат в областните 

дирекции на ДФ „Земеделие“ от 9 май до 3 юни 
2016 г.
Подробна информация, както и образци на доку-

ментите, необходими за кандидатстване за под-
помагане по подмярка 7.6 можете да намерите на 
сайта на ДФ „Земеделие“.

  ДФЗ ОДОБРИ И ЩЕ РАЗПЛАТИ 
ПЪРВИТЕ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 4.1 
   Днес, 14 април, Държавен фонд „Земеделие“-Разпла-

щателна агенция одобри първите авансови плащания, 
обезпечени с банкови гаранции, по подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции 
в материални активи“ от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. 

   Първите разплатени субсидии по подмярката са 
авансови плащания за 8 проекта, които са обезпечени 
с банкови гаранции. 
Общият размер на 
преведените аванси е 
3 540 982 лева. 

   ДФ „Земеделие“ 
напомня, че съгласно 
сключените догово-
ри по подмярка 4.1. 
„Инвестиции в земе-
делски стопанства” 
от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ 
трябва да започнат реалното изпълнение на инвести-
цията до 9 месеца от датата на подписване на договора 
или до 12 месеца, ако инвестицията включва СМР. При 
невъзможност да изпълнят това изискване, на бенефи-
циентите е дадена е възможност в срок до шест месеца 
от сключването на договора по подмярката да уведомят 
Фонда, че се отказват от помощта и желаят договорът 
им да бъде прекратен.

ОЩЕ ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА 
НОИ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ С ПИК НА НАП 
Националният осигурителен институт (НОИ) про-

дължава работата по интеграцията на справочните си 
електронни услуги за достъпване чрез персонален 
идентификационен код (ПИК) на Националната аген-
ция за приходите (НАП).
От 06 април 2016 г. е 

осигурен достъп с ПИК 
на НАП до още шест елек-
тронни услуги, обхваща-
щи различни сфери на 
дейността на института.  
Потребителите вече мо-

гат да направят „Справка за регистрирани заявления 
за отпускане на парични обезщетения за безработи-
ца“, както и „Справка за изплатени парични обезще-
тения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна 
и „Справката за изплатени парични обезщетения 
и помощи от държавното обществено осигуряване 
(ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.
Интегрирана с идентификационния код на НАП е 

и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна 
пенсия“, както и възможността за „Въвеждане/про-
мяна на координати за получаване на съобщения от 
НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от 
ДОО“. Проследяването на решения по жалби срещу 
административни актове на НОИ също е достъпно 
по този начин.
Всички електронни услуги на НОИ, достъпни 

с ПИК на НАП, са публикувани на електронната 
страница на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки/С 
ЕГН и ПИК на НАП. Предстои списъкът им да бъде 
разширен и с други он-лайн справки.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
ОТПУСКА 1 МЛН. ЛЕВА ЗА БОРБА

С ВРЕДИТЕЛ ПО ДОМАТИТЕ 
Подпомагане от 1 млн. лева отпуска Държавен 

фонд „Земеделие” за борба с доматения миниращ 
молец през 2016 г. Средствата са по Схемата за дър-
жавна помощ за компенсиране разходи, свързани с 
изпълнение на мерки по Националнатата програма 
от мерки за контрол на Доматен миниращ молец 
- Tuta absoluta Meyrick 
(Lepidoptera). 

   От 11 април до 30 
септември 2016 г. се от-
крива процедура за прием 
на заявления по схемата. 
Решението беше взето на 
последното заседание на 
Управителния съвет на 
ДФЗ. Документите ще се приемат в областните 
дирекции на Фонд „Земеделие”.

 Със средствата ще се компенсират разходите 
на зеленчукопроизводителите за закупуване на 
продукти за растителна защита срещу доматения 
миниращ молец. Одобрените кандидати по схема-
та трябва да представят отчетни документи до 21 
октомври. Срокът за сключване на договорите и за 
изплащане на помощта е 30 ноември 2016 г.

   Размерът на подпомагане за един земеделски 
стопанин ще бъде определен от УС на ДФЗ след 
приключването на приема на заявления и админи-
стрирането на допустимата площ. Допълнителна 
информация може да бъде получена от сайта www.
dfz.bg, раздел „Държавни помощи”.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2016г.



РИЗОТО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукти: 4 ябълки1 голяма глава лук, 200 г 

зелен фасул, 1 малка глава алабаш, 200 г броколи,, 2 
домата, 2 с.л. олио, 300 г ориз, 2 кубчета зеленчуков 
бульон в 1,3 л вода, 150 мл сметана, сол, млян черен 
пипер, 20 г масло,80 г настъргано сирене пармезан.
Приготвяне: 1. Лука се нарязва на ситно. Зеленият 
фасул се нарязва на парчета с 
дължина около 2 см, алабаша 
се  нарязва  на  кубчета . 
Броколите  с е  разделят 
на  розички .  Доматите  се 
попарват, обелват и нарязват 
на малки кубчета.

2. Лукът се задушава в 
олиото до прозрачност. Добавя се ориза и се запържва 
докато зърната станат прозрачни.

3. Залива се с 1/3 от бульона и се кипва. Захлупва 
се и се вари 10 мин на много тих огън.

4. Долива се още малко от бульона, добавят се 
зеленчуците и се разбърква. Вари се без капак 20-
30 минути като постоянно се разбърква. Добавя се 
постепенно останалия бульон и сметаната. Ризотото е 
готово когато оризът е поел цялата течност и е омекнал.

5. Посолява се, добавя се черен пипер, маслото и 
сиренето е се разбърква с бързи движения. Сервира 
се топло.

ЛАПАДЪТ УСПЕШНО СЕ СПРАВЯ 
С ПРОЛЕТНАТА УМОРА

По съдържание на витамини, минерали, белтъчини 
и въглехидрати, както и без никакво наличие на маз-
нини, лападът заедно с копривата и спанака е един 
от най-здравословните зеленчуци. Специалисти по 
храненето препоръчват консумирането на лапад от 
вегетарианци, тъй като той успешно може да замести 
месото.
В химичния състав 

на лапада влизат: ви-
тамините А, В1, В2, 
В3, В6, В9, С, Е и К, 
белтъчини, въглехи-
драти, флавоноиди, 
целулоза, дъбилни ве-
щества, етерично мас-
ло, антрахинонови съ-
единения, минерални 
соли на желязото, калия, калция, натрия и фосфора, 
яблъчна, оксалова и лимонена киселина. Той е отлич-
но помощно средство при лечение на анемия, оказва 
благотворно действие при лениви черва. Богатото съ-
държание на хлорофил превръща лапада в универсал-
но средство в борбата с рака. В народната медицина 
се използва като лечебно и профилактично средство 
при диабет, заболявания на черния дроб, жлъчката и 
при затлъстяване. Повишава апетита и подобрява хра-
носмилането, понижава кръвното налягане. Корени от 
лапад, счукани и наложени върху проблемното място, 
лекуват обриви, лимфни отоци и циреи.
Лападът не се препоръчва при хора, проявяващи 

склонност към образуване на оксалатни камъни. 

КАК И КОГА ДА СЕ ПИКИРА РАЗСАДЪТ
При отглеждането на гъст разсад, необходимо е рас-

тенията да се пикират. Това обикновено се прави при 
основните зеленчукови култури като домати, пипер, 
патладжан, краставици, тиквички, целина и др.
ИМА ПРЕДИМСТВА
Пикирането на разсада ускорява ранозрелостта при 

доматите, пипера, патладжана, краставиците, тиквич-
ките и др. За посочените култури разсадът се пикира, 
когато оформи два същински листа, т.е. когато кръсто-
са. Обикновено това става 20-22 дни след поникването 
на доматите, 25 дни на пипера и 30 дни на патладжана.
Най-подходящо е лехата за пикиране да се направи 

от добре разложен оборски тор и почва взета от мери, 
пасища или площи, където през последните години не 
са отглеждани зеленчукови култури. Съотношение 2:1. 
Тази смеска е добре да се обеззарази чрез загряване 
(пропарване) или по химичен път.

Как да го напра-
вите, за да не стра-
дат растенията.
Пикира се, кога-

то семеделите са 
напълно развити и 
при появата на пър-
вите два същински 
листа. При пикира-
нето разсадът има 
само главен корен и 

малко странични коренчета, които лесно се късат. Зато-
ва растението не бива да се скубе. Растенията се поемат 
от умерено влажна почва откъм края на лехата или съда 
с тънка, тясна летва може и със садило, изважда се вни-
мателно. Освободеното по този начин растение се вади 
с възможно цялостна коренова система наведнъж, не се 
вадят много растения, защото разсадът трябва да се пи-
кира веднага след изваждането.
ПРАВИЛО
Обикновено при пикирането растенията се засаждат 

на същата дълбочина, на която са били преди пикиране-
то. Изтегленият разсад се засажда по-дълбоко.
КАКВА Е ТЕХНИКАТА
При пикирането растението се хваща с два пръста 

в основата на семеделите и се пуска в направената от 
садилото дупка така, че корените му да не се закачат 
в стените на дупката. Садилото, което се държи в дру-
гата ръка, се забива косо в реда така, че върхът му да 

попадне непосредствено под дупката и да може с едно 
движение да се притисне почвата към растението ко-
рените, на което да не висят във въздуха.
КАКВИ ДА СА РАЗСТОЯНИЯТА
Разстоянието (гъстотата) на пикираният разсад 

трябва да бъде, както следва:
- домати - 10 х 10 см;
- пипер - 8 х 8 см;
- патладжан - 12 х 12 см;
- за краставиците и тиквичките най-подходящи са 

саксийките с диаметър в горния край - 12 см.

ПЛОДОВАТА ЗАХАР В МЕДА РАЗГРАЖДА 
АЛКОХОЛА И ИЗВЛИЧА ТОКСИНИТЕ

Медът е най-ефикасното средство срещу махмур-
лук, категорични са британски учени от Кралското 
дружество на химиците.
Освен това той ни пази от резки промени в ниво-

то на алкохол, което пък е причина за пристъпа на 
главоболие при махмурлука. Сладкият натурален 
продукт има способността да извлича токсините от 
организма.
Дори голямо коли-

чество алкохол, поето 
на празнична трапеза, 
може да бъде обрабо-
тено доста по-бързо от 
организма след хапва-
нето на лъжица мед.
По какъв начин ме-

дът помага на прекали-
лите с алкохола? Това става с помощта на основната 
активна съставка на еликсира – фруктозата. Точно тя 
позволява на организма по-леко да разгради алкохола 
на по-безопасни съставки.
Когато прекалим с алкохола, изпитваме неприятни 

усещания, тъй като първоначално спиртът се разлага 
на токсичен ацеталдегид. С помощта на фруктозата 
обаче той се превръща в оцетна киселина, която из-
гаря в процеса на нормалния метаболизъм и в крайна 
сметка се издишва. Именно затова медът значително 
съкращава продължителността на махмурлука.

ОТ ЕДНА ПТИЦА ГОДИШНО СЕ ПОЛУЧАВА 
ОТ 5 ДО 10 КГ ТОР - СЪБИРАЙТЕ ГО

Птичият тор е най-богатият от всички органични 
торове. Той съдържа три пъти повече азот и калий и 
около четири пъти повече фосфор в сравнение с обик-
новения оборски тор. Птичият тор има голямо и бързо 
действие.
Трябва да се знае, че азотът на птичия тор се губи 

много бързо, поради което торът се съхранява приме-
сен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% 
от тора) или с праховиден суперфосфат (5-6% от тора). 
От една птица годишно се получава от 5 до 10 кг тор. 
Есента, преди основната обработка на почвата той е 
подходящ за торене на дръвчетата. В пристъблените 
кръгове може да се внесе по 1,5-2 кофи добре угнил 
птичи тор на дръвчета до 5-6 го-
дини и по 2-4 кофи на дръвчета 
над 7 години.
Недостатъци
Трябва да се знае, че азотът на 

птичия тор се губи много бързо, 
поради което торът трябва да се 
съхранява примесен с дървени 
стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или 
с праховиден супер фосфат (5-6% от тора). От една 
птица годишно се получава от 5 до 10 кг тор.
Нормата е според начина на торене
В зависимост от това дали ще се тори само прис-

тъбленото пространство около дръвчетата, или цялата 
площ между тях е и нормата.
В пристъблените кръгове може да се внесе по 1,5-2 

кофи добре угнил птичи тор на дръвчета до 5-6 години 
и по 2-4 кофи на дръвчета над 7 години.
Ако се тори цялото пространство между дръвчета-

та, тогава по цялата площ може да се разхвърли 1-1,5 
тона добре угнил оборски тор.
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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.

Лайка
Matricaria Chamomilla

Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъб-
лото е изправено, високо до 50 см. Цялото растение и 
особено цветните кошнички имат характерна приятна 
миризма и остър, възгорчив вкус. Цъфти от май до 
август.
Разпространение: Расте по ливади, поляни, паси-

ща, около населени места из цялата страна.
Употребяема част: За лечебна цел се използват 

цветните кошнички. Брането се извършва ръчно или 
със специални гребени. Цветовете се откъсват с 
дръжка, не по-дълга от 3 см.
Лечебно действие: Противовъзпалително, ан-

тисептично, болкоуспокояващо, спазмолитично, 
ранозаздравяващо, успокояващо, потогонно и други 
действия. Доказано е стимулиращото действие на 
етеричното масло върху централната нервна система.
Приложения: • при възпаление на храносмилател-

ната система;
• при простудни заболявания 

на горните дихателни пътища 
като успокояващо средство;

• при възпаление на лига-
вицата на устата, венците, 
гърлото, при зъбобол;

• при гастрити, ентерити, 
колити, при язва на стомаха и дванадесетопръстника;

• външни промивки при конюнктивит, хемороиди, 
мокрещи екземи, потене на краката;

• външни промивки при болезнени и трудно заздра-
вяващи рани;

• инхалация при грип, фарингити, ларингити;
• при болезнена менструация, при смущение на съня
• В българската народна медицина се употребява 

при възпаление на бъбреците и пикочния мехур, 
безсъние, главоболие, жълтеница, газове, подагра, 
ревматизъм, епилепсия, хемороиди, хистерия, труд-
но уриниране и уриниране на кръв, гъбички в устата, 
задух, жълтеница, болезнена менструация.
Като противовъзпалително и болкоуспокояващо 

средство лайката се използува вътрешно и външно 
при голям брой заболявания: възпаления на храно-
смилателната система — на лигавицата на устата, 
венците, гърлото, при зъбобол, гастрити, ентерити, 
колити (с болки и колики), при язва на стомаха и два-
надесетопръстника.
Като успокояващо средство лайката намира прило-

жение при болезнена менструация и при смущения на 
съня . Лайката се използува в козметиката за освежа-
ване на кожата и за поддържане цвета на русите коси.

 „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: 
0894/588-939 или 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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

В колата малкия Иванчо казва на баща си:
– Тате, мама може да кара колата много по-добре от теб.
– Сериозно?! – усмихнал се бащата.. И защо мислиш така?
– Ами ти сам си ми казвал, че колата не може да се кара на 

включена ръчна спирачка дори и 5 метра, а мама на включена 
ръчна успя да кара цели 15 километра.

Гърбавият се обадил на пелтека:
– Намерил съм ти подходяща работа, суфльор в театъра.
– П-пак л-ли ми с-се под-диграваш? – обидил се пелтекът 

и решил да си отмъсти. Звъни на гърбавия и му казва:
– П-помниш ли к-как се сним-махме миналата годи-ина? 

Ел-ла си вземи с-снимката, ч-че не мога да с-си затво-оря 
албу-ума.

колата малкия Иванчо казва на баща си:


