2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

Учениците от VIII б клас с ръководител г-жа Райка Славчева бяха удостоени с международен приз „Знак за качество“ за работата им по проект „Силата на женските гласове“, дейност
eTwinning, програма Еразъм+, в пратньорство с Франция, Италия, Испания, Румъния, Гърция,
Тунис, Република Молдова, Албания и България.
Проектът е с продължителност една година и има следните цели:
• да изследва историята и културата на европейските страни, включени в живота и
работата на жените, които имат важна роля в различните области (наука, технологии,
музика, спорт, политика, социални науки, и т.н.);
• сътрудничество с ученици и учители от страните–партньори;
• подобряване на езиковите умения и компетенции на учениците;
• интегриране на ИКТ в класната стая и усъвършенстване на дигиталната креативност на учениците;
• развиване на благоприятно отношение към националното и европейското културно
наследство.
Общуването с партньорите е организирано благодарение на възможностите, които предоставя TwinSpace, използвана като платформа за всички дейности по проекта и място, където
се съхранява документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и др.).
Този приз дава основание на ръководителя на проекта - г-жа Райка Славчева и на учениците
да почувстват удовлетворение и признание от своята работа и да продължат реализирането
на останалите дейности.

От 1 април 2019 г. се забранява отделна употреба на
софтуер за продажби и касови апарати
60 дни остават до крайния срок, в който
всяка регистрирана по ДДС фирма трябва да
смени софтуера за управление на продажбите и касовите си апарати. От 1 април 2019 г.
самостоятелната употреба на софтуер за управление на продажбите и касов апарат ще е
забранена, като дотогава производителите на
софтуер трябва да го приведат в съответствие
с новите изисквания.
До края на май регистрираните по ДДС
задължително трябва да подадат в НАП с
електронен подпис информация за софтуера,
който използват във всеки търговски обект,
припомнят от приходната агенция.
Към момента броят на касовите апарати
и принтери, които отговорят на новите изисквания, е 12000, като са издадени над 1,5
млн. касови бележки с отпечатан на тях QR
код. Общият брой на касовите апарати на
регистрираните по ДДС е 185 000 към края
на 2018 г., като 40% от тях могат да бъдат
софтуерно доработени, без да се налага смяна
на хардуера. По данни на НАП фирмите само
с 1 касов апарат са близо 76 000.
Според новите правила софтуерите, управляващи фискални принтери и касови апараКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ти, няма да
п о з в ол я ват
манипулации
и укриване
на приходи.
Производителите на такъв софтуер
са длъжни
да го модифицират и да
обявят пред
НАП съответствието му със законовите изисквания. По данни на НАП към момента има
13 такива софтуера. В процес на обявяване са
още 15 софтуера за управление на продажбите. От приходната агенция съветват всеки търговец, който използва софтуер за продажби,
незабавно да се свърже с производителя му и
сервизната фирма, която поддържа фискалните устройства, за да планират необходимите
промени до края на март.
Допълнителна информация за промените,
свързани с отчитането на оборотите може да
се получи на телефона на Информационния
център на НАП 070018700.

Брой 64

e-mail: obs_satovcha@abv.bg

На 31 януари 2019 година се
проведе заседание на Общински
съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
> Бюджетът на общината за
2019 година общо и по структура:
- Дейности „Държавна отговорност”:
Приходи – 9 363 233.00
Разходи – 9 363 223.00
- Ме стни (общински дейности)
Приходи – 5 918 156.00
Разходи – 6 013 732.00
Дефицит – - 95 576.00
- Общо
Приходи – 15 281 379.00
Разходи – 15 376 955.00
Дефицит – - 95 576.00
> Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, в община
Сатовча през 2019 година.
> Изменение и допълнение
на Наредбата за определяне и
администриране на местните данъци на територията на община
Сатовча.
> Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на
община Сатовча за периода 20152017 година за календарната 2018
година.
> Отчет за изпълнението на
решенията на Общински съвет –
Сатовча, за времето от 01.07.2018
година до 31.12.2018 година.
> Отчет за дейността на структурно звено „Управление и стопанисване на общинските горски
територии” за 2018 година.
> Информация относно финансовото състояние на Общински
фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
> Годишен финансов отчет на
Комисията към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча”.
> Отчет за дейността на Общински съвет – Сатовча и неговите комисии за периода юли
– декември 2018 година.

Общинският съвет:
- актуализира продажните
цени за стояща дървесина на
корен за продажба на физически
и юридически лица от общинските горски територии и частни
имоти по Закона за опазване на
селскостопанското имущество;
- даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от
Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда към Министерството
на околната среда и водите (ПУДООС) за изграждане на обект
„Подмяна на етернитови тръби
с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане
„Врисе – 2” до резервоар Плетена – ПИ № 054026, землището на
село Плетена, община Сатовча;
- даде съгласие за временно предоставяне на оборотни
средства за изпълнението на
следните проекти: „Осигуряване
на топъл обяд в община Сатовча”, „Социално предприятие за
озеленяване в община Сатовча”, „Работа”, предоставяне на
услугата „Личен асистент по
ПМС 332/22.12.2017 година”,
„Обучение и заетост” и „Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи”;
- одобри Споразумението за
партньорство между кандидата
– община Сатовча и партньорите
– Сдружение „За равен старт” –
град Долна Баня, – партньор 1;
СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
– село Сатовча, – партньор 2 и
Детска градина „Иглика” – село
Вълкосел, – партньор 3;
- разреши изработването на
проект за изменение на Подробен устройствен план - План
за улична регулация на улица с
О.Т. 36 през О.Т. 34 до О.Т. 30
по регулационния план на село
Годешево, община Сатовча, област Благоевград.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

4 Февруари 2019г., понеделник,
Световен ден за борба с рака
На 4 февруари отбелязваме Световния ден
за борба с рака. Инициативата е на Световната здравна организация към ООН, а целта е
да повиши обществената ангажираност към
опасната болест, която е един от основните фактори, причиняващи смърт в
световен мащаб. Ракът е на второ място сред водещите причини за смъртност
и честотата тревожно нараства. Ако все пак бъдат открити достатъчно рано,
много от раковите заболявания могат да бъдат лекувани ефективно.
6 Февруари 2019г., Сряда,
Свети Фотий, патриарх Цариградски
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра,
Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар,
Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин,
Фотина, Фотьо.
Православната църква почита паметта на св. Фотий
от гръцкото photos - светлина.Освен гореизброените
именници празнуват всички, които
имат светлина в името си.
10 Февруари 2019г., Неделя,
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. Харалампий 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.

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИ ЗА УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

Краен срок: 8 февруари 2019 г., 17 часа
Фондация „Димитър Бербатов” реализира
за единадесети пореден път своя проект „Награди за успелите деца на България”. Това
са първите учредени в България годишни награди за постижения на ученици във всички
сфери на тяхната изява.
Областите, в които отличени през 2018 г.
ученици могат да кандидатстват със своите
постижения, са изкуства, наука и спорт.
Всяко българско дете – ученик от І до ХІІ клас у нас или в чужбина (както
и студенти първокурсници - с постиженията си от ХІІ клас в рамките на 2018
г.), може да бъде номинирано със свои до 5 постижения - най-силните за
него през годината. Номинациите се подават в уебсайта на проекта, където
детайлно са описани и условията.
Целта на годишните “Награди за успелите деца на България” е преди всичко
да поощри изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки
постиженията им като значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на талант и усилия, в целеустременост, желание за
изява и самоусъвършенстване. Димитър Бербатов и екипът на фондацията
се надяват, че тези деца един ден ще подкрепят социално слабите, както и
талантите, които идват след тях.

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

КОНКУРС „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“
ЗА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО
РАЗВИТИЕ/ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКСИ
Краен срок: 15 февруари 2019 г.
Одобрените проекти ще бъдат
финансирани с до 5000 лв.
Целта на кампанията „Чиста
околна среда – 2019 г.“ е повишаване на екологичната култура и
навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на
околната среда в образователния
и възпитателен процес на младите
хора, посредством възможността
за финансиране на дейности от
материален характер пряко включени и необходими за учебният и
възпитателен процес във всяко от
заведенията или организациите,
заявители на проектите.
Допустими разходи по проектите са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни,
мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други
образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.
Няма да се финансират проекти на кандидати, получили финансиране в Националната
кампания „Чиста околна среда“ през 2017 г. и 2018 г.
Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с
обратна разписка или куриерска фирма.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 31.01.2019 г.
1
1
6
19
4
3
1
1
2
6
2
2
2
8

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 2 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ,ɞɟɬɫɤɚ ɹɫɥɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 56 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ/ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ/
Ⱥɧɤɟɬɶɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɟɪɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ǯȈȘȍȎȌȈȟ, ȗȘȖȔȐȠȓȍȕȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
(ȘȢȟȕȖ)

Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА: ИГЛИЧКА ЗА ЩАСТИЕ

Живеело в една гора малко таралежче. То
винаги изглеждало много щастливо. Разбира се,
като във всеки живот и то имало лоши моменти,
но винаги търсело мъдрата поука и си оставало
щастливо, както преди. А игличките му светели
от щастие.
Гората тaралежчето споделяло и с други обитатели, които често си шушнели един друг „Как
го постига таралежчето? Как така е винаги щастливо?“. Така тръгнала и мълвата сред горските
жители, че всъщност таралежчето има вълшебни
иглички и точно в тях се крие тайната на това да
виждаш света красив, да изпитваш щастие.
Та... било една прекрасна сутрин, в която
малкото таралежче решило да си събере гъби от
горската полянка, когато на едно камъче видял
безутешна и тъжна да стои мравчица. Таралежчето винаги било загрижено за другите, затова
и попитало:
- Какво ти има мравчице?
- Какво ми има... как какво! Всичко е толкова
тъжно, скучно, нищо радостно не се случва - отвърнала мравката.
- Но как така - рекло малкото таралежче. Всичко е толкова красиво, погледни капките роса по
тревата, разтварящите чашки цветенца, синевата
на небето.
- Да, но твоето щастие се крие във вълшебните
ти иглички. Ако аз имах поне една от тях, може
би също бих се полюбувала на цветята - казала
мравката.
Малкото таралежче не се и замислило и с рязко
движение изтръгнало една от своите иглички,
подало я на мравката с усмивка и продължило
по пътя си.
От клонките на един храст таралежчето чуло
тъжното кукане на кукувичката. Сърцето му не
дало да я подмине и я попитало.
- Защо тъжиш кукувичке?
- Всичко е толкова сиво, дори и небето, как да
не тъжа - казала кукувичката.
- А видя ли в сивото небе колко красиво се
открояват сребристите облаци?

- Не съм - казала кукувичката. Сигурно ако имах
една от твоите вълшебни иглички, щях да мога да
ги виждам и да съм щастлива.
На мравчицата дадох и на кукувичката ще дам,
подало една игличка и продължило нататък.
Гледа, във въздуха нещо оранжево виси. А то
жирафът от скука бил привил ниско глава.
-Защо си отпуснал така глава? - учудило се
таралежчето.
-Скууука! - въздъхнал жирафа. - Безинтересно!
-Как да е безинтересно? Ти видя ли каква
пъстроцветна дъга има над нашата гора днес?
- Не съм забелязал. Но ако имах една от твоите
иглички, може би щях весело да поиграя с дъгата.
Таралежчето дало игличка и на жирафа. А после и на заека, мечката, гъсениците, катерицата,
на божите кравички и куп други обитатели, които
поискали игличка за щастие.
И малкото таралежче... останало голо - голеничко.
Присмяла му се свраката:
- Еееех, таралежче, колко си глупаво само!
Раздаде всичките си иглички, една неостави за
себе си! Сега като нямаш иглички няма да имаш
и щастие!
- Глупавата си ти, сврако, глупава! Та работата
съвсем не е в игличките ...
И продължило към гората малкото, щастливо,
плешиво таралежче.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДЪРЖАВАТА ОТПУСКА КРЕДИТИ
С 3% ЛИХВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Управителният съвет
на фонд „Земеделие“ за
пореден път утвърди годишната лихва за пряко
кредитиране на инвестиционни проекти, като
тя остава непроменена в
размер на 3%, съобщиха
от ведомството.
От облекчените лихвени условия през 2019 г. могат
да се възползват кандидатите по три инвестиционни
схеми за кредитиране - за инвестиции в селското стопанство; за кредитиране на лица с одобрени проекти по
Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. и за
кредитиране на проекти за „Инвестиции за изграждане
на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи
директни доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход”.

ОТПАДАТ

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
ЗА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА

С промени в Закона за счетоводството акционерните и командитни
дружества с акции,
които са микропредприятия, ще бъдат
освободени от задължителния независим финансов
одит, което означава, че те вече няма да представят и
финансови отчети. Това реши кабинетът на днешното
си заседание, приемайки Плана за действие с мерките
за подобряване на инвестиционната среда, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.
С този план се разработва и внедрява в реална среда
нова електронна услуга на Националната агенция за
приходите, свързана с подаване на искания за удостоверения за местно лице по електронен път.

П РЕДВИЖДАТ САНКЦИИ
ЗА УМИШЛЕНОТО ПРЕВРЪЩАНЕ
НА СУРОВИНИ В ОТПАДЪЦИ ЗА БИОГОРИВА
С промени в
Н а р ед б ат а з а
критериите за
устойчивост на
биогоривата и
течните горива от биомаса
кабинетът поставя нови изисквания при
използването на
суровините, съобщи правителствената пресслужба.
Въвеждат се изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да
се използват за производство на биогорива от ново
поколение.
Определят се и нови правила за изчисляване на
емисиите на парникови газове от непреки промени в
земеползването.
Новите изисквания ще осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост
на биогоривата и течните горива от биомаса. Ще
допринесат за насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта и за постигане на заложените
в националното законодателство цели в сектора.
Измененията са насочени и към стандарти за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производството на биогорива и течните горива от биомаса.
Предвидените промени произтичат от Директива
(ЕС) 2015/1513 на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно
качеството на бензиновите и дизеловите горива и за
изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници.

СУБСИИТЕ

СЕ НАМАЛЯВАТ , АКО НЕ СПАЗИТЕ
ПРАВИЛАТА ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ
През юли 2018 година министерството на земеделието
подготви ново ръководство за прилагане на законосъобразните изисквания за управление на дейностите в
селското стопанство, контролирани при кръстосаните
проверки, които на практика ще се прилагат от 2019 г.
Става въпрос за 13 мерки, свързани с ограничаване на
замърсяването на водите в нитратно-уязвимите зони, с
опазването на дивите птици и местообитанията им, с
поставяне на ушни марки на всички стада в страната,
с мерките за хуманно отношение към животните, с
ограничаване на използването на хормоналното лечение
при стадата и др.
Според еврозконодателството при неспазване на изискванията за кръстосано съотвествие администрацията
е в правото си да намалява субсидиите по основните
схеми от директните плащания - за единно плащане на
площ СЕПП, преразпределителното плащане, зелените
плащания, плащания за млади фермери, доброволно
обвързано с производството и плащанията за памук,
както и схемите за животни.
Голяма част от изискванията за кръстосано съответствие се познават и прилагат от фермерите. Но има и

новости, които ще бъдат описани в наръчника за директните плащания през 2019 г.
Особено важни са сроковете за торене в нитратноуязвимите зони, върху които има забрани до началото и
средата на февруари. Тези зони засягат цели 141 общини
в България, затова е важно да припомним забраните и
сроковете за тяхното прилагане.
Според тях всички есенници, които попадат в нитратно-уязвимите зони, не трябва да се торят с азот до
5 февруари на календарната година.
При останалите полски и трайни култури, овощни
насаждения, ливади и постоянни пасища забраните
за азотно торене важат съответно до 20 февруари за
Южна България (общини и части от тях, определени
като нитратно уязвими зони и попадащи в областите:
Благоевград, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Сливен,
Стара Загора, Хасково, Ямбол) и до 25 февруари за
Северна България (общини и части от тях, определени
като нитратно уязвими зони и попадащи в областите:
Варна, Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра,
Търговище и Шумен).
До 25 февруари не може да се вкарват азотни торове
на свободни площи, подготвени за засяване и засаждане на земеделски култури и при създаване на нови
овощни насаждения.
Азотсъдържащите (органични и минерални /неорганични) торове да се разпределят равномерно върху
почвата, със специализирана техника.
Категорично се забранява внасянето на пресен оборски тор. Твърдият оборски тор трябва да се съхранява
при обикновени условия най-малко 6 месеца преди
внасянето му в почвата. Течният оборски тор да бъде
внасян в почвата след четиримесечно съхранение.
След производството на биогаз течната и твърда
фракция от оборския тор могат да се внасят в почвата
без срокове за съхранение, но като се спазват периодите за забрана през зимните месеци.
За да се избегне рискът от излишък на нитрати в
растенията и почвата, при всички култури, ливади и
постоянни пасища количеството внесени азотни съединения от органичен и минерален тор през годината
не трябва да надвишава 17 кг азот на декар.
НОРМИ НА ТОРЕНЕ
В ръководството са дадени и допустимите норми за
торене на различните видове култури, които зависят
и от вида на почвите.
При пшеницата например максималното количество азотен торпри тежки почви е 20,4 килограма на
декар, а при средните и леки почви – 17 кг на дка.
При ечемика максимално може да се внесе по 15,6
кг на декар, ако почвите са тежки и по 13 кг – за
средни и леки почви.
Царевицата е съответно с максимални норми от 14,4
кг азот за тежки почви и по 12 кг – за средни и леки.
Изискванията за слънчогледа са 12 кг на дка при
тежките почви и по 10 килограма азотен тор – за
средните и леките.
При рапицата най-много се тори с 18 кг за тежките
почви и с по 15 кг на декар за средните и леки терени.
Когато отглеждате домати, нормата за азот е 10,8 кг/
дка при тежките почви и 9 кг – за средни и леки почви.
За пипера и краставиците азотният тор е съответно
7.2 кг за дка при тежки почви и по 6 кг на дка леки
и средни почви.
При картофите и зелето нормата на торене с азот
е 20,4 за декар тежки почви и по 17 кг – при останалите терени.
За плодовете също има различни
норми. Максималният азот при
ябълките и черешите е по 16,8
кг на дка за тежки почви и по 14
кг – за останалите. При кайсиите
и зарзалите максималната норма
за тежки почви е 20,4 кг на дка, а
при останалите – по 17 кг за дка.
При крушите е 18 кг азот на дка
за тежки почви и по 15 – за останалите терени. При прасковите данните са 21,6 кг е по
18 кг – за останалите почви. Торенето с азот за ягодите
е 14,4 кг при тежките почви и по 12 кг – за останалите.
За бобовите култури стартовата норма за азотно
торене е между 3 и 5 кг на декар. При леките почви е
задължително внасянето на количествата азот на 2-3
пъти, за да се избегне измиването му.
Сред леките и средни почви спадат карбонатният
и типичният чернозем, светлосивата горска почва,
оподзолената канелена почва и кафявата горска почва,
алувиалната и делувиалната почва, както и хумуснокарбонатната почва. Тежките почви са смолниците,
излуженият чернозем, оподзолен чернозем и т.сива
горска почва.
Само алувиалнита и делувиални почви са леки,
средни и тежки.
За определяне на количествата органични торове,
които могат да се внесат, се използва коефициент. За
говеждия тор, ако той е под формата на сузпензия,
мексималните норми на дка са 20-35 кг. Ако този тор е
твърд, тогава нормата е 20 кг за дка.
Ако азотният тор е свински и е сузпензия, то максималните норми са 40-45 кг, ако е твърдт тор – 20 кг на
дка. При кокошия тор нормата и за сух и за сузпензия е
40-50 кг на дка. При овчата тор нормата е 25 кг за дка.
За да бъде в състояние да спазва ограничението от 17
килограма азот на дка за година, земеделският стопанин трябва да отчете и продуктивността на животните,
съдържанието на протеин в дажбите, както и газообразните азотни загуби по време на отглеждането им и
съхранение на тора. Съдържанието на азот начините на
изчисление са описани в самото ръководство.
Още ценни съвети за начините на торене.
При внасяне на повече от 12 кг активно вещество азот

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ 2019г.

До 10-ти февруари:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на
хазартни игри и от оператори на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през
предходния месец хазартни игри,
при които залогът за участие е чрез
цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите
на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга.

Въпрос: Интересувам се относно издаването
на формуляр Е 104 относно сменяне на здравната
осигуровка в следствие на получаване на работа в
държава членка на ЕС. Тъй като не съм в България
бих искала да запитам дали е възможно да изпратя
заявлението онлайн и да получа формуляра онлайн?
И, ако това е възможно, какъв е правилния имейл
адрес, където трябва да изпратя заявлението? Благодаря предварително.
Отговор от НЗОК: След като не сте в България,
формулярът може да бъде изискан по служебен път чрез
компетентната чужда осигурителна институция, която
ще признае здравноосигурителния период в България,
с цел започване на ново здравно осигуряване.
Другият вариант е да изпратите документите за формуляр Е 104 (нова форма S041) на адреса на Централното
управление (ЦУ) на НЗОК: гр. София 1407, кв. Лозенец,
ул.“Кричим“ №1. Препоръчително е да се използва
услугата „Обратна разписка“.
Документи могат да се подават и чрез пълномощник
- на място в съответната районна здравноосигурителна
каса (РЗОК) или в ЦУ на НЗОК .
Необходимите документи за издаване на формуляр
Е104/S041 са бланково заявление, придружено от копие на
лична Ви карта. Заявлението е публикувано на интернет
страницата на НЗОК – меню „Международни въпроси“
- подменю „Европейска интеграция“. След това - в дясно
на електронната страница - „Навигация“ - кликвате върху
(+) „Европейска интеграция“ - подлинк „ФОРМУЛЯРИ“
– „S041 За завършени здравноосигурителни периоди“.
В случай че заявлението се подава от упълномощено
лице , към бланката се прилага копие както от Вашия,
така и от неговия документ за самоличност.
За допълнителни разяснения може да се обърнете
към дирекция „Европейски въпроси и координация на
системите за социална сигурност“ в ЦУ на НЗОК - тел.
02/965 9116.
от минерален тор на декар, торовата
норма да се разделя на две – до 1/3
от нормата да се внася предсеитбено
или преди засаждането, а разликата от
нормата да се оставя за подхранване.
На почви с лек механичен състав
(песъчливи почви), азотната норма да
се разделя на две или три части, за да
се избегне просмукването на нитрати
в по-долните почвени слоеве и попадането им в плитките подземни води.
Да не се тори с азотсъдържащи торове на замръзнала
почва, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със
снежна покривка.
Да не се внасят азотсъдържащи торове по време на
валежи и след това, докато почвата е преовлажнена.
Да не се внасят азотсъдържащи торове на естествено
преовлажнени почви и на наводнени почви (с изключение на оризища).
При авиационно разпръскване на минералните торове
да се поставят наземни ориентири и да се отчита силата
на вятъра – най-добре е разпръскването да се извършва
при тихо време.
При равнинни терени да не се използват азотсъдържащи торове край повърхностни водни обекти (реки, вкл.
р. Дунав, потоци, канали, езера, язовири, Черно море и
др.), на разстояние, по-малко от 5 м.
При равнинни терени, когато се извършва внасяне на
течен оборски тор или се извършва поливка с разтворен
във вода оборски тор на зеленчукови и други култури,
разстоянието до повърхностни водни обекти (реки, вкл.
р. Дунав, потоци, канали, езера, язовири, Черно море и
др.) да бъде не по-малко от 5 м. В случаите на използване
на течната фракция на оборския тор на равнинни терени,
отстоянието до водните обекти да не е по-малко от 10 м.
Да не се допуска замърсяване на околната среда при
товарене, транспорт и употреба на органични торове. Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни.
Твърдият оборски тор да се транспортира и товари по
начин, който изключва замърсяване на околната среда. За
целта да се използва специализирана техника за товарене,
транспорт и внасяне на оборски тор.
Резервоарите, цистерните и тръбопроводите за течен
тор да се поддържат изправни, с оглед предотвратяване
на течове.

4 - 10 февруари 2019г., брой 5

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НЕОБИЧАЙНИ СИМПТОМИ НА АЛЕРГИЯ
Обичаме да хапваме любимите си храни, да се наслаждаваме на нови вкусове, да експериментираме с
тях. Но понякога се случва да изпитаме неразположения, които рядко бихме свързали с алергична реакция.
В следващите редове споделяме някои рядко срещани
симптоми на алергия, причинени не само от храна.
Стомашни болки
Внезапна остра коремна болка може да означава, че
човек страда от язви, апендицит, камъни в бъбреците
или други. Но когато тези спазми не са толкова интензивни и се появяват веднага след консумация, възможно
да се касае за хранителна непоносимост или алергия.
Обикновено хранителната алергия може да предизвика диария, стомашни болки, както и сърбящи обриви
около устата или по тялото, проблеми с дишането, подуване на езика, устните, гърлото. Храни, които могат да
предизвикат алергична реакция са фъстъци, яйца, мляко,
риба, морски дарове, ракообразни, соя и пшеница.
Гадене и повръщане
Тези неразположения се появяват в случаи на хранително отравяне, бактериална или вирусна инфекция.
Гаденето и повръщането са показател, че може да страдате от синдром на раздразненото черво (обикновено
придружен от киселини и подуване на корема).
При деца повръщането може да е причинено от висока телесна температура, хранително отравяне, вирусна
инфекция или тежка кашлица.
В някои случаи те са симптоми на алергия и могат да
бъдат придружени от коремна болка, недостиг на въздух, кожен обрив и подуване. Това, което трябва да знаем е че има храни като бананите и млякото например,
които също могат да предизвикат хранителна алергия
при някои хора.
Кожен обрив, който прилича на копривна треска
Обрив с червени, повдигнати, сърбящи пъпчици... Той
се появява често в резултат на алергия към медикаменти,
ухапване от насекоми, хранителна алергия, слънчева или
студова алергия, козметика, прах за пране и други.
Важно е при появата на обрив да се консултираме
с лекар, тъй като алергичния може да бъде объркан с
обикновения обрив, който може да бъде причинен от:
- силен стрес;
- инфекции;
- паразити;
- автоимунни заболявания.
Зачервяване на очите и сълзене
Дразнене, парене, зачервяване,
поява на сълзи, подуване на клепачите... Това може да са симптоми на
алергичен конюнктивит, който често
е придружен с хрема и кихане.
Кашлица
Приемаме появата на кашлица за нормална, когато
боледуваме. Но понякога алергичната кашлица може
да бъде объркана с хроничен бронхит, тютюнджийска
кашлица, гастроезофагеален рефлукс (когато съдържанието на стомаха се надигне в хранопровода).

ВРЕМЕ Е ДА СЕЕМ ЗЕЛЕВИЯ РАЗСАД ЗА РАННО ЗЕЛЕ

Ако искате да си отгледате ранно зеле, трябва да засеете семената в края на януари - началото
на февруари в полутопъл парник.
Дебелината на загретия тор е около 30 см, 3-4 г семена са необходими на една парникова рамка. Те се
разпределят равномерно. За да засадите след това 100
квадрата със зелев разсад, ви трябват 5-6 г семена. Не
избързвайте обаче със сеитбата, може да изцъфтят някои от растенията. Не слагайте повече семена от нормата. Гъстият разсад се изнежва.
Семената се покриват с тънък пласт торово-почвена смес. През деня температурата трябва да е 18-20
градуса, а през нощта - с 3-4 градуса по-ниска. Задължително да се поддържа умерена влажност и редовно
да се проветрява. Не бива температурата да пада продължително на 5-10 градуса, защото ще се стимулира
появата на цветоносни стъбла. При преовлажняване
пък разсадът се „изтегля“, започва и сечене.
Ако изпълнявате изискванията на растенията в края
на март и в началото на април, когато е преминала
опасността от трайни студове, може да ги засаждате
на постоянно място. Една седмица преди това разса-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

дът се закалява - през деня парниковите рамки се отстраняват, а през нощта проветряването се засилва.
Особено важно е мястото да е добре обработено през
есента, да е обърнато на тридесетина сантиметра. Тогава са внесени и 300-400 кг полуугнил оборски тор, около 3 кг обикновен суперфосфат и около 2 кг калиев тор
на 100 кв. м. През пролетта се прави нова, по-плитка
обработка, с която може да се внесат допълнително 2-3
кг суперфосфат и 1-2 кг калиев тор на 100 кв. м.
Сменяйте мястото
Зелето не бива да бъде на мястото, където преди
това са били други от семейството на зелевите. При
монокултурно отглеждане добивът още през третата
година се понижава с 30-35 % а качеството на зелките пада рязко. Монокултурното отглеждане е възможно само когато няма опасност от болестта гуша.
Сеем ранния пипер!
За ранното зеле добри предшественици са тези, които оставят почвата сравнително по-рохкава, очистена от плевели и със запас от хранителни вещества.
Затова го настанявайте след домати, патладжан,
пипер, краставици, моркови, картофи, житни. Лош
предшественик е лукът.
Семената
Зелевите семена са дребнички, с диаметър 1-2 мм,
сферични, гладки, червени до тъмнокафяви. Те запазват кълняемостта си 4-5 години, покълват за три-четири дни, а на полето - след десетина дни до две седмици.
ГРИЖИ ЗА ЛИМОНИТЕ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ ДНИ
Много хора отглеждат различни видове цитрусови култури в домовете си. Затова
зимните грижи трябва да бъдат квалифицирани и навреме. Трябва да имате предвид,
че цитрусовите растения се
нуждаят от висока атмосферна влажност, особено по
време на цъфтежа. През зимата в стаите средата е от
сух въздух. Прозорците се затварят плътно, с изключение на топлите и слънчеви дни през обедните часове,
когато също се налага проветряване на помещението.
През този период стопаните трябва да поливат редовно
почвата в съдовете, да почистват праха от листата, да
осигуряват осветление според местоположението, да
поддържат равномерна температура и по възможност
равномерна въздушна влажност. В никакъв случай не
трябва да се допуска засушаване на почвения субстрат.
Поливната вода трябва да има температурата на помещението, в което се намират растенията, като до тях
се държат винаги съдове пълни с вода.
През зимния период, когато стопаните осигуряват
температура между 15 до 20ºС и атмосферна влажност 65-70 %, растежът и развитието на цитрусовите
растения протича почти нормално. В неотопляемите
стаи и изби, където температурата и влажността са
постоянни, се създават сравнително добри условия за
презимуване. В такова помещение, ако температурите
паднат за кратко време от 0 до минус 3ºС за лимона,
от 0 до минус 6ºС – за портокала и от 0 до минус 10ºС
– за мандарината и цитрона, те почти не оказват вредно влияние. Понасянето на тези ниски температури
зависи от състоянието на растенията.
Светлината през зимния период също има голямо
значение. В студените стаи и изби тя трябва да бъде
разсеяна. При студените условия на отглеждане растенията могат да понесат и пълно затъмняване от 2 до 4
месеца. Тогава за нормалното им развитие при пълно
затъмняване е необходимо да се поддържа температурата около 6ºС. Установено е, че в такива случаи
обилната светлина оказва вредно влияние.
Грижите за растенията през зимно-пролетния период са също специфични и важни. Те се изразяват
в изкуственото опрашване на цветовете, редовно
поливане и оросяване, съобразено с изменящите се
условия на отглеждане и привикването на растенията
към условията на открито.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЗМИЙСКО МЛЯКО CHELIDONIUM MAJUS L.

Описание: Многогодишно тревисто растение с оранжев млечен
сок. Стъблата са разклонени, 30-60 см високи. Листата са пересто наделени, отгоре зелени, отдолу сивозелени. Цветовете
са жълти, събрани по 2-6 в съцветия с дълги дръжки. Венчето
е четирилистно, а тичинките са многобройни. Плодът е 3-5 см
дълга едногнездна шушулковидна кутийка.
Цъфти през април - юни.
Разпространение: Среща се из
каменливи, влажни, сенчести
места, из храсталаци и разредени гори в цялата страна.
Употребяема част: Използват
се стръковете. Събира се цялата надземна част малко преди
разцъфтяване.
Действие: Билката притежава бактерицидни свойства. Пресният сок, както и отварата от билката задържат растежа на патогенните гъбички. Тя притежава спазмолитично, успокояващо,
жлъчегонно, противовъзпалително действие.
Приложения: • за лечение на чернодробни болести - жълтеница,
жлъчнокаменна болест
• за лечение на гастрит, колит и други
• при бъбречни заболявания и отоци, при лошо храносмилане,
хемороиди
• при високо артериално налягане, за регулиране на менструационния цикъл
• при скрофули, глисти и при някои кожни болести - брадавици и др.
• във вид на маслен или воден извлек билката намира приложение в стоматологичната практика за лечение на язвен и афтозен
стоматит и пиорея; в гинекологията - за лечение на ерозии на
шийката на матката и трихомонаден колпит
• В дерматологията змийското мляко се използува за лечение
на брадавици, мазоли, лишеи, екземи, рак на кожата външно
под форма на унгвенти и със свеж сок от растението, като всекидневно трикратно се третират поразените участъци. В отвара от
растението са къпели децата при различни кожни заболявания.
Змийското мляко се прилага за лечение на псориазис под
форма на горещи вани, унгвенти (с равни части свинска мас) и
спиртни разтвори (20%) вътрешно.
В експерименти върху животни екстракт от змийско мляко при
местно приложение оказва известно противотуморно действие.
Народната медицина препоръчва дрогата и при подагра, при
отоци като диуретично средство, при малария, за регулиране на
менструацията, при кожна туберкулоза, коремен тиф, импетиго,
псориазис, а млечният сок - за премахване на брадавици.
Внимание!
В по-големи дози растението е отровно (в резултат на съдържащите се в него алкалоиди). Предизвиква възпаление на лигавицата на стомаха и червата с диария, обща слабост, гърчове
и др. Да се приема само по лекарско предписание!

СЛАДКИШ АГНЕС

Продукти: 2 чаени чаши пудра захар, 6 яйца, 1 чаена чаша брашно, 1 чаена чаша смлени орехи, 130
грама краве масло, 2 броя ванилия.
|Приготвяне: Разделяте яйцата
на белтъци и жълтъци, след което
разбивате с миксер. Отделно се
разбиват белтъците с щипка сол
и отделно маслото с 1 чаена чаша
пудра захар. Двете разбите смеси се
смесват като се разбъркват с дървена лъжица като по малко се добавя чашата с брашно,
смлените орехи и двете пакетчета ванилия.
Изсипвате сместа в намазнена тавичка и печете в
предварително загрята на 180 градуса фурна за около 30
минути, като следите да придобие съвсем леко златист
цвят. Разбивате жълтъците с втората чаша с пудра захар
до получаване на гъста кремообразна смес. Сместа е
разтилате върху изпечения блат равномерно, обърнете
внимание, че блатът трябва да е изстинал.
Остава ви да опечете глазурата на сладкиша. Това
става на слаба фурна около 80 градуса за около 10
мунити. Пече се докато глазурата хване лека коричка,
която най-добре се вижда по края на тавичката.
Нарязвате сладкиша на малки квадратчета, но след
като е добре изстинал.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
0879/12-18-04 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!

- Господине,
Господине моля излезте от автомобила за про
проверка
за алкохол и наркотици.
- А бее, ти знаеш ли кой е баща ми, беее!
- Защо? Майка ви не Ви ли е казала?
Бракоразводно дело. Съдията пита жената:
- Каква е причината да искате развод?
- Разбрах, че той е собственик на апартамента, в който
живеем на квартира от 20 години.
Съдията възкликва:
- По дяволите, това е гениално!!!
Полунощ.
Медицинската сестра буди пациент:
- Какво има? - пита той сънен.
- Извинете, забравила съм да Ви дам приспивателното.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

