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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ДФЗ РАЗРАБОТВА НОВИ СЛОЕВЕ
В СИСТЕМАТА ИСАК

Държавен фонд „Земеделие“ разработва в момента няколко нови 
слоеве в системата ИСАК. Това е важно, тъй като грешките свърза-
ни с тях водят до санкции при подпомагането, коментират от Фонда.

„По отношение на схемите за плодове и зеленчуци, където има-
ше големи промени във връзка с допустимостта, ще има проверки 
свързани с физическия блок, където попада очертаният от кандида-
тът парцел“. „По отношение на правните основания в момента, пре-
ди Кампания 2020, върви обмяна на данни между Държавен фонд 
„Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите. За 
първа година в ИСАК би трябвало да виждате споразуменията по 
начина, по който те са сключени между самите стопани и както са 
одобрени по процедурата установена чрез Закона за стопанисване и 
ползване на земеделски земи. По този слой ще може директно да се 
очертават масиви“, коментират от ДФЗ.

В ИСАК ще има и нови слоеве от Географската информационна 
система (ГИС). „Поради сухото време опожаряванията продължават 
и тъй като в наредбата ясно е казано, че временно неподходящи са 
опожарените площи, т.е. че в рамките на 1 календарна година за 
всичко, което е опожарено до 9 юли, когато приемаме, че приключва 
кампанията, докато чертаете в ИСАК ще се появи предупреждение, 
че тази площ не подлежи на подпомагане в рамките на Кампания 
2020. Това ще бъде обяснено в Областните дирекции „Земеделие“, 
ще има и автоматична проверка, но  е много важно, тъй като ако за-
явите площ в този слой, това ще доведе автоматично до санкции.“, 
уточняват от Фонда.
Въвежда се също така слой разорани площи. „Важно е за много сто-

пани, особено когато има разорани площи в защитени зони в Натура 
2000. Важно е за стопаните с постоянно затревени площи, тъй като по 
регламент, когато Разплащателната агенция констатира разораване, 
освен че санкционира кандидата по Директните плащания и Натура 
2000, следва да извърши проверка и след 15 май следващата година. 
Поради голямата динамика обаче, свързана със земеползването, не 
всеки път даденият стопанин е ползвател и през следващата година. 
Така, когато проверяващите отидат на място, новият стопанин може 
да бъде санкциониран. Ето защо ще има автоматична проверка и към 
този слой в ИСАК.“, уточняват от ДФЗ.

На 24.01.2020 г., на тържествена церемо-
ния в Регионалния исторически музей, гр. 
Благоевград, ученичката Нанси Хаджиева от 
СУ Сатовча бе сред отличените ученици за 
проявено творчество, знания и креативност в 
конкурса на евродепутата Асим Адемов - „Бу-
дителите на моя роден край, които трябва да 
помним“. Неин наставник бе класният ѝ ръко-
водител – г-жа Райка Славчева.
Целта на конкурса бе да насочи внимани-

ето на младежите към историческата памет 
на личности от родния край, които са отдали 
живота си за съхранението на българския дух 
и идентичност, както и да се изложат важни 
факти и събития, които са значими за съхра-

няване на патриотизма и приобщаване към 
европейските ценности.

102-ма ученици от област Благоевград взе-
ха участие в надпреварата и показаха завидни 
знания и умения по темата.
Тричленното жури в състав: д-р Кирил 

Алексиев – директор на РИМ – Благоевград, 
Марина Войнова – старши експерт ИТ – РУО 
Благоевград и Екатерина Текерска – старши 
експерт ОНГОР – РУО Благоевград оцени по-
лучените презентации и се удиви от позитив-
ната нагласа сред младите хора да откриват 
будителите на родния си край, представяйки 
тяхното дело.
Поздравления за участниците!

Във връзка с подобряване организацията на 
дейностите по зимното поддържане на пъти-
щата, включващи снегопочистване и опесъча-
ване по населените места, сметосъбирането, 
както и с цел организиране на безопасността 
на жителите  и гостите на общината, недо-
пускане на ПТП на територията на населе-
ните места от община Сатовча и спазване на 
изискванията на Наредба №1 за опазване на 
обществения ред в общината, кметът на об-
щината д-р Арбен Мименов издаде нароч-
на заповед, с която възлага на кметовете на 
кметства по населените места, а за село Са-
товча на Димитър Неделчев - експерт ГЗ це-
логодишно да организират освобождаването 
на уличните платна и тротоарите от:  дърва 
за огрев, сушилни, оборски тор, неизползва-
еми в момента строителни материали, трайно 
неподвижна техника и техника паркирана не-
правилно, затрудняваща в момента движени-

ето, завзети неправомерно тротоарни площи 
с различно предназначение реално застраша-
ващи здравето и живота на хората, като при 
необходимост да си съдействат с органите на 
реда – ПУ –Сатовча.
Чрез издадената заповед, кметовете на на-

селени места носят отговорност за добрата 
организация и безпроблемно снегопочиства-
не и опесъчаване през зимния период, сме-
тоизвозване, както и за възникнал инцидент 
при ПТП, вследствие на неизпълнението на 
заповедта. Цялостният контрол по изпълне-
нието на заповедта е възложен на Илхан Ка-
рагьозов - директор на дирекция при Общи-
на Сатовча. Задължението на кметовете на 
кметства е чрез своя заповед и предупреди-
телни писма да уведомят собствениците на 
материали и техника, затрудняващи движе-
нието на пешеходци по тротоарите и автомо-
билите за зимно поддържане.



въвежда раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това се прави обик-
новено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад. През 80-те, диамантната 
индустрия започва да насърчава Св. Валентин в неговото ориентиране към подаряване на 
бижута без примеси. Когато двама влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често 
се счита за сериозна.

15 Февруари 2020г., Петък, 
Международен ден на скаутите
На 15 февруари всяка година се отбелязва Междуна-

родния ден на скаутите. Думата scout в превод означава 
„разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, обе-
динени главно от идеите си за живот сред природата 
и от кодекса си на коректно поведение. Основите на 
скаутската организация са поставени през 1907 годи-
на от бившия военен - лорд Робърт Стивънсън Смит 
Бейдън-Пауел в Англия. Той създава първия скаустки 
отряд - събира 15-20 момчета от градските улици и ги 
завежда на скаутски лагер на остров Браунси.

 
 КОНКУРСИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-22 Г. СА ОТКРИТИ  
Краен срок: 30 април 2020 г.
>> Стипендии “Фулбрайт” за препода-

вателска и изследователска дейност дават 
възможност на български учени и универ-
ситетски преподаватели да работят по спе-
циалността си от 3 до 5 месеца в престижни 
университети и научни институти в САЩ. 
Програмата е достъпна за специалисти от 
всички области на науката и изкуствата, 
с изключение на клинична медицина и 
стоматология. Всяка година се отпускат 
по 5 стипендии.

>> Стипендии “Фулбрайт” за магис-
търски и докторски програми дават въз-
можност на кандидати за магистърска/
докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна 
за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина 
и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). 
Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

>> Стипендии за изследователска дейност на докторанти дават възможност на млади из-
следователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни 
университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати от всички 
области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финан-
сирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.

>> Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца). Програмата е пред-
назначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, 
работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите 
за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква 
да представят официална покана от американска неправителствена организация или уни-
верситет. Крайният срок за подаване на документи е през месец април.

>> Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” - Стипендиите се отпускат на професионалисти от 
цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: пре-
венция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право 
и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична 
администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление 
на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; 
индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело. Крайният срок 
за подаване на документи е месец април.

>> Стипендии “Фулбрайт – Шуман” - Програмата предлага на европейски граждани 10-15 
стипендии за обучение, преподавателска и изследователска дейност в САЩ. Стипендиите 
са достъпни за представители на всички области на науката и образованието, но трябва да 
са свързани със сътрудничество между ЕС и САЩ или с важни за ЕС въпроси.

10 Февруари 2020г., Понеделник,
Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и 

ден на пчеларя 
Имен ден празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, 

Валентина, Валя, Валери, Валерия, Ламбо, Пейо, 
Пейчо, Пейка. В народните представи Св. Харалам-
пий бил властелинът на всички болести. Държал ги със синджир и по своя воля 
ги пращал да вървят по света. Според легендите свети Харалампий е заповедник 
и на чумата и поради тази причина денят му е наричан още „Чумин ден“. За да 
умилостивят чумата, жените месели питки, мажели ги с мед и ги раздавали на 
съседи и роднини. В народните представи чумата е стара, грозна, рошава и зла 
жена, която трябва да се изведе от селището. Затова оставят край населеното 
място питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, 
докато мие косите си и ги сплита, а докато се нахрани и напие — да забрави за 
какво е слязла. Свети Харалампи е избран и за покровител на пчеларите. За да се 
предпазят от лоши болести, жените не трябва да работят на този ден. Единствено 
разрешено е да омесят питка, която да занесат в църквата за освещаване. Заедно 
с нея се носи и мед. Смята се, че този мед е придобил лековити сили, затова се 
пази през цялата година. Ако някой се разболее му дават от 
него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее.

13 Февруари 2020г., Четвъртък,
Световен ден на радиото 
Световния ден на радиото има за цел да се повиши инфор-

мираността за значението на радиото, насърчаване на лицата, 
отговорни за взимането на решения за предоставяне на дос-
тъп до информация чрез радио и подобряване на работата в 
мрежа и международното сътрудничество между радио- и 
телевизионни оператори. Радиото е медията, без която не можем, която завинаги 
промени общуването между хората. Независимо кога, как и къде слушате радио 
– сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди да си легнете. Незави-
симо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра 
или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето 
ежедневие. То винаги е редом с нас. 

14 Февруари 2020г., Петък, 
Трифон Зарезан (по нов стил) 
На 14 – ти февруари по стара българска тради-

ция честваме Трифон Зарезан – денят на виното, 
лозарите, кръчмарите и градинарите. Независимо 
от своя произход в миналото, Трифон Зарезан е бил 
обвързван с много обичаи, някои от които са запазе-
ни и до днес. Традицията повелявала стопанката да 
стане рано сутрин и да омеси и опече обреден хляб, 
украсен с лозово листо. Освен питата задължително се приготвяла и кокошка, 
пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко заедно с бъклица с вино в нова 
вълнена торба и с този товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се 
прекръствал и с косера отрязвал три пръчки от три корена. От пръчките правел 
венец и закичвал калпака си, а корените поливал с донесеното вино, светена вода 
и поръсвал с пепел, запазена от Бъдни вечер – този ритуал се нарича „зарязване“. 

Ден на българския археолог
 Началото на отбелязването на този професи-

онален празник е през 1971 година по инициа-
тива на Националния археологически институт 
с музей при БАН. Свързва се с празниците на 
древногръцкия бог Дионис. На този ден всяка 
година се открива изложба с експонати и фотоси 
на най-важните открития от предходната година. 
Успение на св. Кирил Славянобългарски 
Свети Кирил Славянобългарски напуска този 

свят на 14 февруари 869 г. - 14 години след като заедно с брат си Методий открива 
по божий промисъл глаголицата, първата славянска азбука. 
Свети Валентин 
Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, Вальо, Валя. 
Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 фев-

руари. На тази дата влюбените разкриват един на друг, че 
се обичат. Първоначално стар римокатолически празник в 
чест на Св. Валентин, той вероятно започва да се свързва 
с романтичната любов през Средновековието. На този ден 
още през 14 век започва да става традиция да се разменят 
любовни послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи 
на любовта сега са сърцето и образа на крилатия Купидон. През 20 век ръчно 
написаните послания биват заменени от масово произвежданите готови картички. 
АПК (Асоциацията за Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка година се 
изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изостават по масовост 
само от коледните картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват 
около 85% от всички валентинки. През втората половина на 20 век в САЩ и други 
места по света установената практика на размяна на картички се разширява и се 
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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

Живели в една къща, съвсем близо до блатото, 
трима братя заедно със своя стар баща. А нали 
всеки знае, че да се живее до блато е лошо! От 
него само вреда и никаква полза.
Ето че дошло време бащата да умре. Извикал 

той своите синове и им казал:
– Слушайте, чеда мои. Трябва да се махнете от 

това място. Само беди и болести ни носи блатото. 
Постройте си къща някъде на планинския склон 
и тогава ще заживеете като хората, но преди 
да почнете работа, посъветвайте се с мъдрия 
старец, който живее в гората.
Времето минавало и братята виждали, че баща 

им бил прав. Трябвало да се махнат от блатото.
Уговорили се и решили най-големият брат да 

отиде в гората при мъдрия старец за съвет:
– Какво да направим? Лошо ли ще сторим, ако 

се махнем от блатото и си построим къща на 
планинския склон?

– Лошо – отвърнал старецът без да оставя 
работата, с която бил зает.
Най-големият брат престанал да го разпитва 

повече и си тръгнал с наведена глава.
Като се върнал в къщи, предал на братята си 

отговора на стареца.
– Но ти не му ли разказа за нашите нещастия? 

– възкликнал средният брат. – Ще взема аз да 
отида при стареца и да му обясня как живеем…
И той отишъл в гората.
– Кажи, уважаеми – обърнал се той към старе-

ца, – какво да правим? Нямаме сили да живеем 
повече до блатото. Бедите и болестите ни измъ-
чиха – и с тревога попитал: – Как мислиш, струва 
ли си да се махнем оттам? Лошо ли ще бъде да 
си построим къща на планинския склон?

– Лошо ще бъде – отвърнал отново старецът.
Върнал се и средният брат в къщи опечален. 

Изслушали го братята му.
– Е, какво пък – весело казал най-малкият брат, 

– сега, изглежда, е мой ред да вървя при стареца.
И тръгнал за гората.
Като стигнал при стареца, поклонил му се 

ниско, приседнал на един пън и казал:

– О, мъдри човече! Умирайки, нашият баща 
ни заръча да се махнем от блатото, където ни 
мъчат болести и беди. Нали ще бъде добре, ако 
си построим къща на планинския склон? Какво 
ще ни посъветваш?

– Ще бъде много добре, сине мой! – отвърнал 
старецът.
На най-малкият брат като че ли му пораснали 

крила от радост, той благодарил на стареца и 
хукнал към къщи, където с нетърпение го очак-
вали братята.

– Братлета! – извикал най-младият. -Мъдрият 
старец каза, че ще бъде много добре, ако си 
построим къща на планинския склон.
А братята зинали от учудване:
– Как така? – едновременно го попитали те. – 

Той какво, подиграва ли ни се?
Хукнали и тримата към гората.
– О, мъдри човече! – казал най-големият брат. 

– Ти какво, шега ли си правиш с нас? Защо на мен 
и на средния ми брат каза, че е лошо да строим 
къща на планинския склон, а на най-малкия ни 
брат си казал, че е добре?

– Не съм и мислил да ви се подигравам – от-
върнал старецът. – Вие ме попитахте: “Лошо ли 
ще бъде, ако си построим къща на планинския 
склон?” А най-малкият ви брат каза така: “Нали 
ще бъде добре, ако си построим къща на планин-
ския склон?” И аз му отвърнах така, защото той 
започна с доброто, а вие с лошото. А нима може 
да ти спори работата, ако я започнеш със страх, 
мислейки за лошото? За доброто трябва да се 
мисли! – добавил старецът.
Благодарили му братята и отишли и тримата 

ПРИКАЗКА ЗА СТРАХА



ОТВОРИХА СХЕМАТА ЗА ТЕХНИКА
В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”    
Земеделските производители могат да кандидатстват 

за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в 
материални активи в земеделски стопанства, свързани 
с първично производство на растениевъдна земеделска 
продукция”.  Документи ще се приемат до 28 февруари 
2020 г. в областните дирекции на Фонда. Производите-
лите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват 
от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата. 
През 2019 г. в направлението беше разпределен ресурс 
от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 
18,6 млн. лв.
Помощта покрива до 

50% от допустимите 
разходи за инвести-
ции, но не повече от 
120 000 лева. Тя се 
предоставя под форма-
та на капиталова суб-
сидия за закупуване 
на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаж-
дане и съхранение при производството на собствена 
първична земеделска продукция. По предложение на 
браншовите организации в сектор „Растениевъдство” 
обхватът на схемата е разширен, като се включват и 
машини, оборудване и съоръжения за защита от слана 
и градушки.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски 

стопани, малки и средни предприятия, признати групи 
или организации на производителите.
Целта на държавната помощи е да стимулира земе-

делските стопани да направят инвестиции за подобря-
ване на общата производителност и устойчивост на 
стопанствата си и по-специално да намалят производ-
ствените разходи.
За първи път в помощ на бенефициентите е пуб-

ликувана и информация за най-често допусканите 
грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при 
които заявеното оборудване или дейности не попадат 
в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне 
на непълна обосновка, липса на документи и др. Ука-
занията и документите за кандидатстване могат да се 
намерят на страницата на ДФЗ.

ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ ЩЕ ИМА ПРИЕМ ПО
НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЧЕЛАРСТВО
Планираме до края 

на февруари да отво-
рим приемът по новата 
национална програ-
ма по пчеларство за 
тригодишния период 
2020-2022 г. коменти-
рат от Държавен фонд 
„Земеделие“. Уточня-
ват, че процедурите по 
програмата са изготве-
ни и в момента тече период на утвърждаване и акре-
дитация, като след това програмата може да стартира.
Пчеларската програма ще стартира с прием по ос-

новните мерки, като: Мярка А – Техническа помощ, 
дейност 1 ”Закупуването на техническо оборудване при 
първичния добив и обработка на пчелни продукти”; 
Мярка Б – Борба срещу агресорите и болестите в коше-
ра, особено срещу вароатозата, дейност 1 ”Закупуване 
на ВМП срещу вароатоза”; Мярка В – Рационализиране 
на подвижното пчеларство, дейност 1 „Подпомагане 
закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно 
пчеларство” и дейност 2” Възстановяване на разходите 
за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните 
семейства”; Мярка Г – Мерки за подпомагане на лабо-
раториите за анализ на пчелните продукти, дейност 1 
„ФХА на пчелния мед”; Мярка Д , дейност 1 „Закупу-
ване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или 
за увеличение на пчелина”, дейност 2 „Поддържане или 
увеличаване броя на пчелните семейства” и дейност 3 
„Закупуване на пчелни майки”.
От ДФЗ уверяват, че административният капацитет 

ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане 
и одобряване на заявленията на кандидатите, като 
допълниха, че се очаква първото подписване на до-
говори по пчеларската програма да стане в края на 
месец март.
ОТ 1 МАРТ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПО-

МАГАНЕ ПО ПРСР ЗА КАМПАНИЯ 2020 Г.  
1 март е началната дата за прием на заявления за 

подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за 
условията и реда за подаване на заявления по схеми 
и мерки за директни плащания за кампания 2020 г. 
относно мерките, финансирани от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Това става ясно от проект на заповед на министъра 

на земеделието, храните и горите Десислава Танева, 
публикувана на интернет страницата на Министер-
ство на земеделието, храните и горите и на интернет 
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.
През кампания 2020 г. по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се приемат:
2.1. Заявления за подпомагане по подмярка 11.2. 

„Плащания за поддържане на практики и методи 
за биологично земеделие“, мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., които поемат нов 
ангажимент по мярката, само със сертифицирани пло-
щи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали 
периода на преход към биологично производство до 
31.12.2019 г., включително.

Въпрос: Детето ми е с ТЕЛК 50% и искам да по-
питам освен месечната помощ, имаме ли право и на 
детски надбавки, които до момента не сме получава-
ме никога, поради по-високите ни доходи на член от 
семейството?
Отговор на МТСП: На основание чл. 8д, ал. 1 от Зако-

на за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи 
за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна 
възраст и до завършване на средното образование, но 
не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на 
родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни 
увреждания, независимо от доходите на семейството, 
при условие че детето живее постоянно в страната и не 
е настанено за отглеждане извън семейството по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Размерът на 
месечната помощ за дете с трайно увреждане по чл. 8д, 
ал. 1 от ЗСПД за дете с определени от 50 до 70 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на трайно нама-
лена работоспособност е 350 лв. (определени в Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 г.). 
Както става ясно от представената от Вас информация, 
Вие получавате тази семейна помощ. Съгласно чл. 7, 
ал. 8 от ЗСПД при условията на чл. 7, ал. 1 месечните 
помощи за дете до завършване на средно образование, 
но не повече от 20-годишна възраст (така наречените от 
Вас „детски надбавки“) се предоставят за дете с трайно 
увреждане само в случай, че за детето не се получава 
месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.

Въпрос: На моето дете, което е ученик, му спряха 
детските надбавки за една година по новия закон. 
Искам да попитам след като са му спрени детските 
надбавки, неговите пари в този период, в който няма 
да получава, къде отиват ?
Отговор на МТСП: На основание чл. 7, ал. 11, т. 2 

и ал. 12 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 
месечната помощ за отглеждане на дете до завършване 
на средно образование, но не повече от 20-годишна въз-
раст, се прекратява преди изтичане на срока, за който е 
отпусната, при отпадане и/или установено неспазване на 
условията за отпускането й, както и когато в рамките на 
един месец от учебната година са допуснати отсъствия 
повече от три дни от дете, посещаващо група за задъл-
жително предучилищно образование, и от 5 учебни часа 
от ученик, за които няма уважителни причини. В този 
случай месечна помощ може да бъде отпусната отново 
не по-рано от една година от датата на прекратяването. 
Следва да имате предвид, че семейните помощи за деца 
по този закон се финансират единствено със средства от 
държавния бюджет и не са обвързани с осигурителни 
вноски от родителите, т.е. нямат характер на социално-
осигурителни обезщетения и не се дължат по принцип. 
Също така, съгласно чл. 7, ал. 17 и ал. 18 от ЗСПД когато 
поради неспазване на условията за редовно посещаване 
на предучилищните групи или училище месечната по-
мощ е прекратена преди изтичането на срока, за който е 
отпусната, или нейният размер е намален при условията 
на ал. 14 или 15, на съответното училище или детска гра-
дина се предоставят средства за осъществяване на обща 
и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие 
при условията и по реда на Закона за предучилищното 
и училищното образование, както и/или за осигуряване 
на достъпа до образование на съответното дете или 
ученик според конкретните му нужди. Тези средства се 
предоставят на съответното училище или детска гради-
на в размер, съответстващ на размера на средствата за 
помощта, съответно на размера на намалението и се пла-
нират по бюджета на Министерството на образованието 
и науката. За повече информация по този въпрос моля 
да се обърнете по компетентност към Министерството 
на образованието и науката.

2.2. Заявления за плащане, с които се удължават 
поети ангажименти по мярката, като могат да добавят 
сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни 
семейства, преминали периода на преход към био-
логично производство до 31.12.2019 г., включително;

2.3. Заявления за плащане, с които се изпълняват 
поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земе-
делие“ от ПРСР 2014-2020 г.
През кампания 2020 г. по мярка 10 „Агроекология 

и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се приемат:
3.1. Заявления за плащане, с които се удължават 

поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за прилагане на мярка 
10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
г. за дейности по направления:

• Възстановяване и поддържане на постоянно зат-
ревени площи с висока природна стойност (ВПС);

• Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревя-
ване на междуредията на лозята и трайните насаж-
дения“;

• Традиционни практики за сезонна паша (пасто-
рализъм);

• Опазване на застрашени от изчезване местни по-
роди, важни за селското стопанство;

• Опазване на застрашени от изчезване местни сор-
тове, важни за селското стопанство;

3.2. Заявления за плащане, с които се изпълняват 
поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

ОТ 24 ФЕВРУАРИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИГИРАТ ДАННИ 
ВЪВ ФАКТУРИТЕ ЗА ФЕРМЕРСКОТО ГОРИВО  

От 24 до 28 февруари земе-
делските стопани ще могат да 
коригират технически грешки 
в описите на фактури от за-
явления, подадени по схемата 
„Помощ под формата на от-
стъпка от стойността на акциза 
върху газьола, използван в 
първичното селскостопанско 
производство” за кампания 
2019, съобщават от аграрното министерство.
На корекция подлежат данните от фактурите, из-

ключени от изчисляването на индивидуалните квоти. 
Те ще се извършват в съответната общинска служба 
по земеделие, в която земеделските стопани са подали 
заявленията си за 2019 г. Описът следва да бъде подпи-
сан от земеделския стопанин и служителя, направил 
корекциите. Държавната помощ се предоставя на земе-
делски производители в секторите „Растениевъдство“ 
и „Животновъдство“.
Право на финансова подкрепа по схемата имат всички 

регистрирани земеделски производители с заверена 
регистрационна карта за годината на кандидатстване 
и предходната на нея. Важно условие е кандидатите да 
имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ и схемите за обвързано подпо-
магане за животни за годината, предхождаща годината 
на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 
2020 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по 
фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2019 г.
За допустими се считат разходите за закупен газьол, 

използван за механизирани дейности в първичното 
селскостопанско производство. Земеделските стопани 
са задължени да заплатят минималната данъчна ставка 
за газьол за моторно гориво.

НАП С ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ
УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ  

До 28 февруари е срокът 
за подаване на справките за 
доходи, изплатени през 2019 г.
Националната агенция за 

приходите предлага две нови 
електронни услуги, достъпни 
с Персонален идентификацио-
нен код /ПИК/ и Квалифициран 
електронен подпис /КЕП/. Те 
са предназначени за лицата, 
които подават справки за изплатени през годината 
доходи /чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ/ - самоосигу-
ряващи се лица и предприятия, които са изплатили 
през 2019 г. доходи от трудови и/или извън трудови 
правоотношения.
Чрез новите услуги, работодателите ще виждат 

на екран справките с подадените данни и ще имат 
възможност да ги изтеглят под формата на таблица. 
Пред тях ще се визуализират:

- „Актуално състояние на данните, декларирани 
със Справката за изплатени през годината доходи 
по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и 
задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани със 
Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените 
през годината доходи по трудови правоотношения“.
От НАП напомнят, че работодателите, които са 

изплащали доходи по трудови и/или извън трудови 
правоотношения през 2019 г. са задължени до 28 фев-
руари 2020 г. да подадат по електронен път  справка 
за изплатените доходи на физически лица през 2019 г. 
и за удържаните през годината данък и задължителни 
осигурителни вноски /чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ/ и/или 
справка за изплатените доходи по трудови правоот-
ношения /чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Повече информация може да намерите на сайта 

на приходната администрация www.nap.bg или на 
телефона на Информационния център на НАП 0700 
18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 15-ти февруари
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни 

от производител/ вно-
сител на фискални ус-
тройства за разчетени
фискални памети  

през месец януари.
2. Подаване на данни 

от производител/вноси-
тел на фискални устройства за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дей-

ност на произведените от тях ЕСФП, преминали обу-
чение и получили сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ФЕВРУАРИ 2020г.



ДЕСЕТ  ДОКАЗАНИ  РЕЦЕПТИ  СРЕЩУ 
ХИПЕРТОНИЯ

1. Най-подходящи  са лавандуловият и ментовият мед. 
Приемат се по 20–30 г 3пъти на ден преди хранене. 

2. Смесват се 1 ч.ч. мед и 1 ч.ч. сок от салатно (черве-
но) цвекло. Изяжда се по 1 с.л. 4 пъти на ден 20 минути 
преди хранене.

3. Разбъркват се равни количе-
ства мед и стрита чубрица. Приема 
се по 1 ч.л. от сместа 3 пъти на ден.

4. Прави се смес от 20 листа здра-
вец, 20 листа индрише, 20 счукани 
сладки бадема, 40 счукани орехови 
ядки, 4 смлени лимона без семките, по 12 г валерианова 
и глоговaтинктура и 1 с.л. канела. Всичко се разбърква 
добре в 500 г чист мед. Приема се по 1 с.л. 3 пъти на ден 
20 минути преди хранене.

5. Счукват се 10 ядки от орех и 5 почистени глави че-
сън. Прибавят се 5 равни с.л. мед. Добре разбърканата 
смес се съхранява на тъмно. Приема се по 1 ч.л. 3 пъти 
на ден 20 минути преди хранене.

6. Към 100 г мед се прибавят по 1 с.л. стрита мащерка 
и стрита чубрица. Приема се по 1 ч.л. 3 пъти на ден 20 
минути преди хранене.

7. В 1/2 ч.ч. мед се разбъркват добре 10 счукани или 
смлени ореха и 5 глави счукан чесън. Лекът се съхранява 
на студено. Приема се по 1 ч.л. 3 пъти на ден 20 минути 
преди хранене.

8. Половин малко бурканче (от бебешко пюре) с мед се 
допълва с чист ябълков оцет. От добре разбърканата смес 
се приема по 1 с.л. 3 пъти на ден.

9. В 50 г мед се разбъркват 20 смлени листа индрише 
с дръжките. Приема се по 1 с.л. 3 пъти на ден 15 минути 
преди хранене.

10. Една ч.ч. сок от лук се смесва с 1 ч.ч. мед. Лекът се 
държи в хладилник. Приема се по 1 с.л. 3 пъти на ден.

ОЩЕ НЕЩО ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ В ГРАДИНАТА
Неблагополучията при от-

глеждането на грах, лук от 
семе, арпаджик, моркови и 
други кореноплоди често се 
дължи на обстоятелството, че 
мястото, на което са настане-
ни те, не е изорано през ес-
ента или зимата. Това налага 
още рано напролет да се извърши дълбоката оран. След 
нея буците се натрошват и повърхността се изравнява. 
Но пролетната дълбока оран в никакъв случай не може 
да замени есенната. Затова трябва да бъдете особено 
внимателни. След изравняването на мястото, в малките 
дворни зеленчукови градини, в зависимост от отглеж-
даните зеленчуци, се правят тирове или фитарии.
Тирове за зеленчуци
За да си направите добре разпределена градина, тряб-

ва да подготвите почвата. Можете да направите тиро-
ве по следния начин: почвата се набраздява с плуг или 
ръчно с мотика на разстояния в зависимост от изисква-
нията на културата, която ще отглеждате. Най-често 
това е 60-70 см между браздите. На всеки 5-6 м се про-
карва вада. По този начин се очертават лехите. Всеки 
втори или трети тир се засича от вътрешната страна 
така, че при поливане водата да обикаля. Кавалите на 
вадите се притъпкват добре, за да не ги разрушава вода-
та при поливане на растенията. Те са най-подходящи за 
отглеждане на голям брой зеленчуци – домати, пипер, 
патладжан, тикви, тиквички, зелен фасул, зеле и др.на 
по-тежки и влажни почви. Ако искате да отгледате мор-
кови магданоз, пащърнак, салатно цвекло и др., горната 
част на тира се изравнява на 30 см и в нея се извършва 
сеитбата.
Фитария за ряпа и лук
Фитарията е изравнена правоъгълна или квадратна 

площ оградена с тирове, които граничат с вади, от които 
се извършва поливането. Правоъгълните имат дължина 
5-6 м и ширина 1,2-1,5 м. Това се осъществава чрез зара-
вяне на тировете през един и изравняване на площта. По-
лучената равна повърхност позволява поливане с еднак-
во дебел пласт вода в цялата фитария. В тях се отглежда 
ряпа, лук каба, праз, целина и др.
Отглеждането на висока леха на краставици, лук, ар-

паджик, репички, листен магданоз и др. дава по-добри 
резултати. Това се дължи на поливането, което се осъ-
ществява чрез странично натаяване.

ВРЕМЕ Е ЗА ОРАНЖЕРИЙНИЯ ПИПЕР    
Тези, които планират да про-

изведат ранен пипер, трябва да 
се захващат за работа. Първо 
трябва да изберат подходящ 
сорт. За подходящи се считат 
Златен медал, Албена, Хебър, 
Манолска капия - народна се-
лекция, а от дребноплодните - Джулюнска и Пловдивска 
шипка (зеленият лютив деликатес през студените дни), 
разбира се при вносителите на семена можете да се 
поинтерисувате и за по-актуални сортове.
За 1 квадрат трябват 15 грама
Семената се засяват през януари – нормата е 12-15 г 

на кв.м. Докато поникнат, в парника или оранжерията 
температурата на почвата трябва да е 22-24 градуса. По-
сле в слънчеви дни температурата на въздуха да е около 
22-24 градуса, 20-22 градуса - в облачните дни, а през 
нощта с 3-5 градуса по-ниска. При тези условия около 1 
месец след сеитбата растенията са готови за пикиране.
За да се развива нормално разсадът и да не се появи 

болестта сечене, особено важно е да се ограничават 
поливките. По-нататъшното отглеждане не се различава 
от отглеждането на разсади от домати и краставици за 
форсирано производство. Култивационните съоръже-
ния се покриват с прозрачно пластмасово фолио десе-
тина дни преди разсаждането. Така почвата се затопля 
и предпазва от валежи. Тя е предварително наторена и 
добре обработена. Засаждането на пипера в оранжерии-
те става през април, в по-южните райони - в началото на 
месеца. Предварително саксийките с пикирания разсад 
се поливат обилно с хладка вода. Извадените растения 
се засаждат в копки, почвата се притъпква леко, поливат 
се отново с хладка вода, за да се прихванат.
Докато са малки стръковете, трябва да се избягва 

вредното действие на студа, затова се покриват с въ-
трешни полиетиленови тунелчета.

ОПАСНИ БОЛЕСТИ ПО РАННИТЕ САЛАТИ
В ДОМАШНИТЕ, ДВОРНИТЕ ОРАНЖЕРИИ  
Ето то някой от болести-

те които най-често нападат 
салатите през февруари. На 
кратко ето как да ги познаете 
и какви мерки да вземете. 
Мозайка по салатата
По листата се явяват хлоро-

тични светло- и тъмнозелени 
петна. Тъканта по листата не нараства равномерно. 
Заразените растения са ниски. Болестта се причинява 
от вирус, който е от групата на Potivirus. Намира се в 
плевелните растения и се разнася чрез въшките. Съх-
ранява се в семената, които са първоначален източник 
на зараза. Болните растения се унищожават. Срещу 
въшките се пръска в семепроизводните посеви.
Бактериоза
Проявява в две форми. Първата е с избледняване, 

увяхване и загиване на листата и стъблата на расте-
нията, причинено от сухо гниене на корените или в 
основата на стъблото. Салатите се пречупват. При 
втората форма върху жилките на най-външните листа 
и в основата на стъблото, се явяват дребни, воднис-
ти петна, които се разрастват, сливат се и така загива 
целият лист. Причинител на заболяването е бактери-
ята Xanthomonas campestris pv. ritians. Тя се намира в 
почвата при неугнил оборски тор. Заразява през рани. 
Първите заразени листа се унищожават. Влажността 
се ограничава, а температурата се повишава.
Мана
Болестта се развива като хлоротични петна по лис-

тата на салатите. Те имат закръглена или елипсовидна 
форма. При влага върху тях се образува бял споро-
образуващ налеп. Впоследствие петната некротират. 
Болестта се причинява от гъбата Bremia lactucae под 
формата на спори или мицел. Заразява през епидерми-
са на растенията. Развива се добре при висока влага. 
Трябва да поливате гравитачно, без да се мокрят лис-
тата. Заразените листа да се унищожават. При първи 
признаци може да се пръска с: акробат МЦ – 20 г, кор-
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

КОПРИВАТА - СРЕДСТВОТО, КОЕТО
ЛЕКУВА ПОЧТИ ВСИЧКО 

Може да ви изглежда невероятно, че една бодлива зелена 
трева е панацея за почти всичко, което ви разболява, но това 
е вярно. Копривата е растението, което предоставя лек за 
артрит, в основата е на билковите лечения за алергии, об-
лекчава косопад, намалява кървенето, бори се с инфекции на 
пикочния мехур, помага при кожни оплаквания, неврологични 
заболявания и дълъг списък от здравословни проблеми. 
Копривата - лек за артрит 
Листата от коприва се използват за лечение на болезнените 
симптоми на артрит, подагра, ревматизъм, като и на фибро-
миалгията и тендинита. Пациенти с лупус и други автоимунни 
заболявания, страдащи от болката, могат да пият чаша чай от 
коприва или ядат задушени листа от коприва. Нейното диуре-
тично действие и способността и да освобождава пикочната 
киселина от ставите при подагра, премахва болката. 
Смъденето от коприва - 
ползи за здравето на жените 
Коприва е с високо съдържание на 
желязо, което я прави отлична за 
борбата с анемията и умората. Тя 
поддържа черния дроб и женската 
хормонална система. Бременните 
жени се възползват от копривата, 
като ги предпазва от кървене и помага за укрепване на плода. 
Тя стимулира производството на мляко при кърмачки. Смъ-
денето от коприва намалява симптомите на ПМС, стимулира 
производството на естроген за облекчаване на симптомите 
на менопаузата. Тя често се използва в билкови тоници за 
премахване на миома и регулира менструалния поток. 
Лечение на алергии с коприва 
Смъденето от листа на копривата е било използвано като 
билково лечение и хомеопатично лекарство за облекчаване на 
алергии като астма, сенна хрема, уртикария и други алергични 
дерматити. 
Поддръжка на пикочните пътища с коприва 
Смъденето от коприва е полезно за функцията на пикочния 
мехур и пикочните пътища и при двата пола. Чаят действа 
като естествен диуретик, увеличава уринирането и помага при 
камъни в бъбреците. Действа като деконгестант и намалява 
разширенията на простатата. 

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Мъж отива при кварталния и се оплаква от жена си:
- Инспекторе, жена ми иска да ме отрови.
- Как разбрахте?
- Ами видях я да сипва отрова в яденето. Дори 

вкуса на храната се измени от това.
- Добре. Ще видя какво мога да направя. Елате 

утре пак.
На следващият ден човекът отново отива при 

кварталния. Кварталният седи зад бюрото, косата 
му рошава, очите изцъклени, ръцете му треперят....

- Инспекторе,... аз таковата,... дето вчера идвах.....
- Да, говорих с жена Ви по телефона. Три часа си 

говорихме. Три часа!!! Ще приемете ли един съвет 
от мен?

- Ама разбира се, имам Ви доверие...
- Човече, изяж отровата!

ОГРЕТЕН С ШУНКА И КАШКАВАЛ        
Необходими продукти: картофи - 300 г, шунка 

- 100 г, кисели краставици - 100 г, масло - 125 г, 
кашкавал - 50 г, яйца - 1 бр., кисело мляко - 100 г, сол
Приготвяне: За при-

готвянето на този огре-
тен с шунка и кашкавал 
сварете  картофите  до 
готовност, обелете ги и 
ги нарежете на шайби 
(както в моя случай) или 
минати през ренде. 
Нарежете шунката и краставичките на тънко и 

нареждайте ред картофи, масълце (малки късчета), 
кисели краставички, картофи, шунка като между 
всеки ред се добавят късчета масло. 
Изпечете така огретена на умерена фурна до по-

луготовност. 
Разбийте яйцето с киселото мляко и сол на вкус, 

изпечете, докато порозовее. 
Поръсете с кашкавал и отново изпечете, докато 

кашкавалът се разтопи. 
сейт МДФ – 25 г, ридомил голд МЦ68ВГ – 25 г, преви-
кур 607СЛ – 25 мл за 10 литра вода.
Сиво гниене
От тази болест се нападат листата, стъблата, коча-

ните и семената на салатите. Появяват се кафяви пет-
на, покрити със сив памуковиден налеп. Причинител 
е гъбата Sclerotinia fuckeliana. Съхранява се като ми-
цел и склероции в почвата и растителните остатъци. 
Благоприятни условия за развитие са продължителен 
период на висока влага на въздуха и навлажняване на 
листата. Спазвайте добър воден режим. При беритбе-
на зрялост поливките се ограничават.


