2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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ОТ 18 МАРТ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

На 13.03.2019 г., в зала „Яворов“, гр.Благоевград се проведе четвъртото издание на Регионалния празник на чуждите езици, организиран от г-н Ивайло Златанов – началник на Регионално
управление по образование, г-жа Любка Стоименова – старши експерт по чужд и майчин език и
г-н Атанас Камбитов – кмет на гр. Благоевград.
Тази година в празника взеха участие 150 ученици от 15 училища в областта.
Г-жа Любка Стоименова приветства участниците с думите: „Инициативата на Регионалния
инспекторат по образование е водена от идеята, че чуждят език не се свежда просто до средство за общуване, а по-скоро е носител на културна, ценностна система, основаваща се на
демократични принципи в защита на мира и културното многообразие“.
Учениците от 8 б клас при СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча под ръководството на г-жа
Райка Славчева и г-жа Маруся Лозанова, представиха драматизация на приказката „Дядо вади
ряпа“ на френски и английски език, а ученичките Ясмина Кавракова и Алина Ковачева от 3 клас
под ръководството на г-жа Нели Коемджиева, пяха и рецитираха стихове на английски език.
Учениците показаха невероятен талант и отлично се превъплътиха в своите роли.
В края на празника, г-жа Любка Стоименова и г-жа Райка Славчева дадоха изявления в Радио
Благоевград и БНТ 2, и споделиха, че „Езикът е богатство на всеки народ. Той отваря прозорци
към света. Учете езици, за да сте духовно богати“.
Всички участници в чуждоезиковия празник в Благоевград получиха грамоти от г-н Ивайло
Златанов - началник на РУО.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език в
СУ-Сатовча и Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр.Благоевград

От 18 март до 31 юли земеделските стопани могат да
кандидатстват по схемата за
подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни
премии при застраховане на
селскостопанска продукция“.
Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв.
Максималният размер на
подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на
застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195
лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.
Важно е да се знае, че на
подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на
заявление за кандидатстване.
Стопаните трябва да представят застрахователните си
полици в отделите „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните
дирекции на ДФ ”Земеделие”
до 31 август. Срокът за изпла-

щането на
средствата е до 10
работни
дни след
с к л юч ва не на договорите
между земеделския
с то п а н и н
и Фонда.
Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани,
малки и средни предприятия,
които произвеждат плодове,
зеленчуци, етерично-маслени
култури и тютюн доброволно
да застраховат продукцията
срещу неблагоприятни климатични събития.
Помощта се предоставя на
земеделски стопани, които са
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат
задължения към Държавен
фонд „Земеделие” и държавния бюджет.

От началото на март започва
приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2019
Субсидиите за зелени директни плащания и протеинови
култури ще бъдат изплатени до
края на април, а обвързаното
подпомагане за плодове и зеленчуци между 20 март и 10
април. Окончателното плащане
по Схемата за единно плащане
на площ (СЕПП) е заложено за
последните 10 дни на май.
Обявен е графикът за превеждането на субсидиите за директни плащания от Кампания 2018,
които ще бъдат извършени през
2019 година.
Графикът за директните плащания е указателен и има за цел
да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.
Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички
специализирани слоеве по отно-

шение на прилаганите схеми и
мерки за Кампания 2018.
От началото на март започва
приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2019.
До момента по подадените заявления за Кампания 2018 г. са
разплатени над 820 млн. лева.
От тях по схемите за животни са
преведени 185 млн. лв. и над 634
млн. лева по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП).
Първите плащанията за настоящата кампания започнаха в края
на октомври и бяха насочени към
животновъдите - по схемите за
преходна национална помощ, необвързана с производството.

Децата от Д
Д
Детска градина „Калина
К
М
Малина”” село К
Крибул,
б
подготвиха мило тържество за празника на мама- 8 Март.
Децата се бяха подготвили с много песнички, стихчета и танци,
за да поздравят любимите си майки и баби за празника. На
фона на електронната мултимедия, на която се показваше как
децата се подготвят за празника, правят своите подаръци за
мама- рисунки, декоративни цветя, кошнички и други предмети
по приложно изкуство, бе доказателство за тяхната работа и
подготовка под умелото ръководство на техните учителки г-жа
Сидерова и г-жа Максимова. Прекрасните дечица трогнаха
до сълзи родителите си със своите умения да рецитират, да
танцуват и пеят с много любов на сцената като истински артисти.
На финала, малчуганите бяха зарадвани с красива торта –
подарък от г-ца Десислава Чанталиева – гост на невероятното
тържество. Директорът на ДГ г-н Сидеров, благодари с
топли думи на всички участници и на родителите на малките
възпитаници, дошли да уважат празника и талантите на своите
деца. Вълнуващото тържество завърши с много цветя, музика,
благодарности от публиката и пожелания до нови срещи.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

21 Март 2019г.,Четвъртък,
Световен ден на гората
Отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23ата сесия на Европейската конфедерация
по земеделие (ноември 1971), под- крепена от Организацията на ООН по прехрана
и земеделие, за да се защити флората и
фауната на горите. Европейската земеделска федерация (CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за
храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното
равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората.
Световен ден на поезията
21 март е избран за Световен ден на поезията по решение на 30-тата сесия
на Генералната конференция на ООН по въпросите на образованието, науката
и културата (ЮНЕСКО) (26 октомври – 17 ноември 1999 г.) в Париж, Франция, прието на 3 ноември 1999 г. Целта на този празник е да популяризира
писането на поезия, публикуването й и четенето й пред публика по света.
Презумпцията е, че поезията е “за всеки жив читател и за всеки жив поет”.
Международен ден на кукления театър
21 март е обявен за такъв през 2003 г. по решение
на Международния съюз на куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава
на популяризирането и подкрепата на това изкуство –
толкова любимо на децата.
Международен ден срещу расовата дискриминация
Международния ден против всички форми на расова дискриминация е
обявен през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Повод за
обявяването на специален ден, посветен на борба с расовата дискриминация
става едно ужасно събитие, което всява смут сред Международната общност.
На този ден, 21 март през 1960 г. в Щарпвил, Южна Африка се провежда
мирен студентски протест срещу законите, установяващи режим на расова
сегрегация, един брутален режим, прилагащ на практика теорията за неравенство между расите, по този начин зачеркващ човешкото етично и морално
развитие. 69 полицаи откриват огън срещу мирно протестиращите студенти.
Във връзка с това шокиращо събитие, Общото събрание на ООН призовава
Международната общност да удвои усилията си по посока на елиминиране
на всички форми на расова дискриминация. Така, с резолюция 2142 от 1966
г. на Общото събрание на ООН, 21 март е обявен за Международен ден срещу
всички форми на расова дискриминация.
Ден на хората, болни от синдром на Даун
През декември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен ден на хората, болни от Синдрома на Даун. Синдромът на Даун е
вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета хромозома
в 21-ва хромозомна двойка. Успоредно с типичните за болестта симптоми
на телесни аномалии, се наблюдават и намаляване на способностите на
възприемане, умствена изостаналост, вродени сърдечни пороци. Адекватен
достъп до здравни грижи, програми за ранна интервенция и до приобщаващо
образование, както и подходящи изследвания, са от жизненоважно значение
за растежа и развитието на личността.
22 Март 2019г., Петък,
Световен ден на водите
Денят на прясната вода е предложен на
Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де
Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече
внимание върху важността на питейната вода
и защитата на водните ресурси. Всяка година честването на Международният
ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.
23 Март 2019г., Събота,
Международен ден на метеорологията
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната метеорологична организация /1950/ - специализиран орган на ООН. Отбелязва
се от 1961 г. Св. мъченица Лидия - първата християнка в Европа Св. Лидия,
първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени платове и
слушала заедно с другите жени какво говори Св. Павел Апостол по време на
мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата.
Лидия приела Св. Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15). От
Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г.
пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена
наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е

истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Въпреки че кралството
влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да
се наричат „лидийци“ до доста по-късно.
24 Март 2019г , Неделя,
Световен ден за борба с туберкулозата
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, като всяка
година от нея умират около 3 милиона души в света.
Обявеният от Световната здравна организация 24 март
за Световен ден за борба с туберкулозата е изключителна
възможност за фокусиране вниманието върху голямото
предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
НА БОРБАТА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ФОРМИ И ПРОЯВИ

Краен срок: 30 април 2019 г.
През цялата 2019 г., държавите, членуващи в Съвета
на Европа, ще отбелязват 70-годишния юбилей с различни събития. По повод своята 70-годишнина, Съветът на
Европа е обявил и фото конкурс в Instagram, целящ да
разкрие разнообразните гледни точки, които гражданите
от 47-те държави-членки имат за Европа днес.
Конкурсът е в пет категории:
- Хора (таг #MakingEurope2019 #people)
- Места (таг #MakingEurope2019 #places)
- Моменти (таг #MakingEurope2019 #moments)
- Предизвикателства (таг #MakingEurope2019 #challenges)
- Черно и бяло (таг ##MakingEurope2019 #blackandwhite)
Участващите снимки следва да използват и тага на официалния акаунт на Съвета на
Европа в Instagram: @CouncilofEurope В конкурса може да се включи всеки гражданин,
навършил 13 години и живеещ в някоя от 47-те държави.
Определените от жури шестима победители, ще бъдат поканени в Страсбург, Франция
на юбилейно събитие през октомври 2019 г.

„З АЕДНО

В ЧАС ” НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЕВЕТИЯ ВИПУСК
УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА СИ
Краен срок: 15 април 2019 г.
„Заедно в час” набира кандидати за деветия
випуск участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, които през
2019 г. ще преминат интензивно обучение, а
от 15 септември ще започнат да преподават
на ученици в 11 региона на България. Не се
изисква предишен педагогически опит.
„Заедно в час“ работи за подобряване на
достъпа до качествено образование в България. Така че всички деца в страната да
придобият знанията и уменията, които да им
помогнат да се справят в живота, да реализират потенциала си и да станат пълноценни граждани. Като участник в програмата на
организацията пряко ще допринасяте за тази цел. Участниците са тези, които работят с
учениците, техните семейства и училищните екипи и виждат резултатите от усилията си.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.03.2019
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 7 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȿɤɫɩɟɪɬ,ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȿɤɫɩɟɪɬ,ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 71 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ/ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɍɚɧɰɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɇɭɡɢɤɚɧɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ,ɦɟɛɟɥɢɫɬ
ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
ɒɢɜɚɱ,ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɚɧɢɬɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɧɢɞɠɴɪ,ɟɤɢɩ
ɋɪɟɞɧɨ/Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ПРИТЧА: ТАЙНАТА НА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ

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

Попитали веднъж Мъдреца:
- Каква е твоята тайна?
Той отговорил:
- Аз живея нормален живот – това е моята
тайна. Аз ям, когато ям, спя, когато спя, и работя,
когато работя.
Питащият бил озадачен:
- Но аз не виждам нищо специално.
Мъдрецът казал:
- В това е цялата същност. Няма нищо специално.
Питащият все още бил озадачен:
- Но всичко правят това: ядат, когато ядат; спят,
когато спят...

Мъдрецът се
засмял и казал:
- Не. Когато
ядете, вие правите хиляди неща
наведнъж и затова в нито едно не
стигате до съвършенство: мислите, мечтаете си, представяте си, спомняте си.
Не само ядете. Когато аз ям, аз просто ям: тогава
съществува само храната и нищо друго. Когато
вървя, вървя и се наслаждавам на разходката.
Съществува само разходката – и нищо друго!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Н А Л И Ч Е Н Л Е КА Р

За да ползвате медицинска помощ, както и да получавате лекарства за домашно лечение, заплатени от
здравната каса, трябва да си изберете общопрактикуващ
лекар (личен лекар). Личен лекар може да ви стане всеки
общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на
територията на цялата страна. На официалната интернет
страница на НЗОК може да получите и списък с имената
и адресите на личните лекари, в чиито пациентски листи
след вашия избор може да бъдете включени. Към него се
обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и
се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или
болнично лечение, както и за предписване на лекарства.
Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината.
За да изберете личен лекар, трябва да попълните
„Регистрационна форма за първоначален избор на
общопрактикуващ лекар“, която закупувате или попълвате разпечатани образци от официалната интернет
страница на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) – www.nhif.bg – меню „За гражданите“. Вие
можете също да попълните и изпратите на избрания от
вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен
път, безплатно, при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.
За новородените деца - до даване на ЕГН и получаване
на здравноосигурителна книжка, в регистрационния
формуляр за избор се вписват номерът на съобщението
за раждане на детето, както и регистрационният номер на
лечебното заведение, от което произтича съобщението.
За малолетни и непълнолетни лица, както и за поставени под пълно или ограничено запрещение лица, изборът
се извършва от техните родители и настойници, съответно - със съгласието на техните родители и попечители.
Всяка година, в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до
31 декември, може да смените личния си лекар. За да
стане това, е необходимо да попълните „Регистрационна
форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“.
Формата може да закупите или да попълните разпечатани образци от официалната интернет страница или
от официалната интернет страница на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg –
меню „За гражданите“. Вие можете също да попълните
и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна
форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга,
предоставяна от НЗОК. С формуляра трябва да отидете
при новоизбрания личен лекар и да му предоставите
здравноосигурителната си книжка, в която личният
лекар вписва трите си имена и датата на избора.
При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на
избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.
При промяна на адреса си също имате право на избор
на нов лекар, без да спазвате определените годишни
срокове. В този случай попълвате регистрационна форма
за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, който
си набавяте по описания по-горе начин.
Ако пребивавате в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да
получите медицинска помощ инцидентно по повод
на остро възникнало състояние, може да се обърнете
за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар.
Достатъчно е да му предоставите Вашата здравноосигурителна книжка. Ще заплатите само законово
регламентираната потребителска такса.
Ако сте в друго населено място повече от 1 месец,
трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното местоживеене. Временният избор може да бъде за срок от 1 до
5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма
за временен избор на общопрактикуващ лекар, която
може получите по описания вече начин. При изтичане
на срока на временния ви избор извън здравния район,
в който сте осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният Ви постоянен избор на
общопрактикуващ лекар.

ДФЗ ОТВОРИ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО КАРТОФИТЕ

Започна приема на заявления по схемата за държавната „Помощ за компенсиране разходите на земеделски
стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.
Заявления по схемата ще се приемат до 15 май в
областните дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските
стопани трябва да представят отчетни документи за
извършените дейности по третиране на картофените
насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни 2019 г.
УС на фонда утвърди
финансов ресурс от 1,6
млн. лева за 2019 г. по тази
схема за държавна помощ.
От подкрепата могат да се
възползват малки и средни
предприятия – земеделски
стопани, които отглеждат
картофи на площи с размер над 1 дка. По схемата се
компенсират само разходите, направени за препарати,
които са разрешени в нашата страна.
Чрез мярката се компенсират част от разходите на
стопаните, направени за продукти за растителна защита. Картофопроизводителите сами избират продукта
за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от
стойността му, но не повече от размера на държавното
подпомагане на хектар по продукти и не повече от 500
лв./ха, с включен ДДС.
За подпомагане се приемат разходи за продукти за
растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди
дейността по контрол на вредителите да е започнала.

ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ
ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ И ЮНИЦИ КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ПРЕЗ КАМПАНИЯ 2019
Допустими за подпомагане по схемата са физически
и юридически лица, регистрирани като земеделски
стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече
месодайни крави и/или юници с предназначение за
производство на месо.
Стопанството включва
всички животновъдни
обекти, регистрирани
на името на земеделския
стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност,
вписани в Системата за
идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Месодайни крави са кравите на възраст над 24
месеца, които в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо. Юници допустими
по схемата са женски говеда на възраст над 8 месеца,
които още не са се отелвали и в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са
вписани с предназначение за производство на месо.
За да са допустими за подпомагане, животните
трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да
са идентифицирани с по една ушна марка на всяко
ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен
номер; 2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да
имат отбелязано предназначение „за месо“; 3. да имат
индивидуален паспорт; 4. да са вписани в регистъра
на стопанството. Подсигурете се, че информацията
от: 1. Системата за идентификация и регистрация
на животните на БАБХ 2. индивидуалния паспорт 3.
регистъра на стопанството за съответното заявено за
подпомагане животно съвпадат.
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва
да задържите заявените за подпомагане животни в
стопанството си през този период. За Кампания 2019
г. периодът на задържане на животните е от 11 юни
(включително) до 29 август (включително) 2019 г.
(при стандартна кампания без удължаване на периода
за подаване на заявления).
Земеделските стопани могат да заменят заявените
животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20
дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят
писмено лично или чрез упълномощено с нотариално
пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на
замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите
и мерките за подпомагане” в областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.
Земеделските стопани трябва да са реализирали
на пазара животни, съответстващи на най-малко 0.2
животни от същия вид на допустимо за подпомагане
по схемата животно за периода от 1 октомври на
2018 г. до 30 септември на 2019 г. Реализацията на
пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване,
транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на
пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се доказва с: 1. фактури, когато
земеделските стопани са търговци по смисъла на чл.
1 от Търговския закон; 2. документи с реквизитите
по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица; 3.
приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал.
1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме
и фактури за услуга, издадени от кланицата. При
придвижване на животни на територията на страната,
включително при затворен цикъл на производство,
ДФЗ-РА извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ Ветис, а при търговия в
ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз
основа на копие от сертификат за вътрешна търговия
в ЕС и/ или за здравословно състояние при износ,
предоставен от кандидата.
Документите за доказване на реализираните на
пазара животни трябва да са с дата на издаване в
периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019
г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице
или адрес на управление на кандидата-юридическо
лице или едноличен търговец лично от земеделските
стопани или чрез техен представител, упълномощен
с нотариално заверено пълномощно.
Към всеки документ се посочва номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване
на животни, за което документът се отнася. По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за
подпомагане за директни плащания, да подадете и
документите за реализация на животни в срок от 5 до
31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция
на ДФ „Земеделие“-РА.
За първите 30 животни по схемата, земеделските
стопани получават с 10% по-висока ставка отколкото
за останалите животни.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ и МАРТ 2019г.

До 20-ти март:
ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на
Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец февруари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния
размер на сумата от частичните плащания, направени
през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.

Въпрос: Здравейте, какъв е редът за издаване на
здравна книжка за дете, какви документи са необходими и къде трябва да се подадат?
Отговор от НЗОК: НЗОК издава здравноосигурителни книжки и ги разпространява чрез районните
здравноосигурителни каси (РЗОК), които са създали
организация за предоставянето им на гражданите.
Общопрактикуващите лекари не издават здравноосигурителни книжки на записаните в пациентската им
листа лица. Те се издават/получават в РЗОК по избор
на личен лекар.
Първата здравноосигурителната книжка е безплатна.
Родителите представят в РЗОК своите данни и тези
на детето (носете акт за раждането му).
Въпрос: Ходихме на преглед за дъщеря ми, която е
на 6 г. с направление за детски невролог, оказа се, че
специалиста, който аз избрах се води само невролог,
но преглежда и деца и няма да минем с направлението понеже пише детски невролог и ще трябва да
платя таксата за преглед от 35лв.... Въпросът ми е
след като е невалидно, защо специалиста го попълва
щом си плащам посочената такса за преглед без направление, не трябваше ли да ми го върнат във вида,
в който ми беше издаден от личния лекар?
Отговор от НЗОК: Направлението (бл. МЗ-НЗОК
№3), издадено от личния лекар, с код 54 за консултация
с лекар със специалност „Детска неврология“, може да
бъде отчетено само от лекар със специалност „Детска
неврология“.
На сайта на НЗОК в рубрика „Информация за договорени дейности“, подрубрика „Търсене на договорни
партньори и дейности“, подрубрика „Лекари специалисти“ може да се информирате за лекарите специалисти
със специалност „Детска неврология“ – име, адрес на
практиката, телефон.
Неизполваното направление (бл. МЗ-НЗОК №3) може
да бъде: 1. използвано в срок от 30 дни от издаването за
консултация с лекар със специалност „Детска неврология“; 2. върнато на личния лекар за преиздаване на ново
направление за консултация с лекар със специалност
„Детска неврология“. В случай че направлението е
останало в лекар със специалност „Неврология“, може
да подадете жалба до управителя на НЗОК с приложени: име на детето, дата на прегледа, име на лекаря със
специалност „Неврология“, име на неговата практика,
както и да приложите касов бон при наличие на такъв.
Въпрос: Искам да попитам дали здравната каса
покрива изцяло операция на тазобедрена става?
Защото на баба ми, която е пенсионерка ( 75год.) й
търсят 1300лв! Опитват ли се да я излъжат или
наистина е така?
Отговор от НЗОК: В случая става дума за лечение
по клинична пътека № 218 „Оперативни процедури с
алопластика на тазобедрена и колянна става“.
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ
за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение
в болницата с назначаване на два контролни прегледа,
задължително записани в епикризата, в рамките на 30
дни след изписването, в същото лечебно заведение за
болнична помощ.
В клинична пътека № 218 е включено и поставянето
на ставна протеза за тазобедрена става.
НЗОК заплаща единствено за медицински изделия,
прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са
включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които
НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска
помощ. Списъкът е публикуван на сайта на НЗОК.
Най-подходящото медицинско изделие се определя
от лекуващия лекар.
В зависимост от типа/вида на поставеното медицинско изделие, стойността на което се заплаща от НЗОК
извън цената на клиничната пътека, НЗОК заплаща на
лечебното заведение съответната сума до стойността, посочена срещу всяка една позиция в Списъка
(напр.1080 лв., 1560 лв., 1500 лв., 1556 лв.)
При поставяне на по-скъпо медицинско изделие, пациентът доплаща сумата над тази, осигурена по здравна каса. Болницата задължително издава финансови
документи, в които е посочено за какво е плащането.
Сумата, която се заплаща от НЗОК за поставеното
медицинско изделие, се превежда на лечебното заведение, а не на пациента, след като вложеното медицинско
изделие се отчете по определен ред.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ВРЕМЕ Е ЗА СРЕДНО РАННИТЕ ДОМАТИ

В малката градинка на всяка българска къща задължително има поне една леха със средно ранни домати. По
отколешна традиция това е най-отглежданият зеленчук
у нас. Разсадът за средно ранните домати се отглежда
в неотопляеми оранжерии или полиетиленови тунели.
Подходящият срок за сеитбата на семената настъпва в
началото на март и продължава до края на същия месец.
Засява се в различно време според климатичните условия на района, развитието на метеорологичните условия
и конкретните намерения за употреба на продукцията.
Когато целите са консумация в прясно състояние, заслужава си да се предпочетат по-ранни срокове, но ако
намеренията са продукцията да послужи за преработка,
целесъобразно е сеитбата да се извърши по-късно с цел
да се избегне направата на
консервирани продукти
преди и по време на големите летни горещини.
Макар да е за предпочитане гъстият разсад за
средно ранни домати да
се пикира, обикновено
това не се прави. В такъв
случай семената трябва да
се засяват по-рядко – 1,5, най-много 2 г за квадратен
метър. Сеитбата се извършва в добре подготвена смес от
почва и напълно разложен оборски тор в съотношение
1:1, като при нужда се добавя торф и чист речен пясък.
Грижите за разсада се състоят в редовно плевене,
поливане и поддържане на подходяща температура.
Температурата се поддържа чрез частично или пълно
откриване на лехата през деня и покриване за през нощта. Когато нощните температури са под нормалните
за доматите или има опасност за понижение под нулата,
се предприема допълнително покриване с подходящ
плътен материал – платнища, рогозки, чергила, полиетиленово фолио и др.
Разсадът домати не понася преторяване!
Засаждането се извършва в края на април и началото
на май според конкретните условия. Нискостъблените
сортове трябва да се отглеждат на висока равна леха
или ленточно, за да не попадат плодовете в поливните
бразди, където загниват. Високостъблените сортове
може да се отгледат и по бразди при разстояние 70-80
см между редовете и 40 см в реда за салатните и 30 см
за консервните.
Грижите по време на вегетацията се състоят в поливане, окопаване и подхранване с органични и минерални
торове. Високостъблените домати се прикрепват към
колове или носеща конструкция, колтучат се (едностъблено отглеждане), и ако желанието е по-ранно узряване
на плодовете от първите съцветия, се прекършват над
4-то – 6-то съцветие (китка). Безколовите домати се насочват по време на растежа и полягането им под теглото
на плодовете към сухата повърхност на лехите. Води се
и борба с болестите и неприятелите съобразно появата
и разпространението им.
Беритбата на плодовете се извършва в различно време
според зрелостта и предназначението им. Добивът варира в широки граници според сорта, условията и грижите
от 4-5 до 12-14 и повече килограма от квадратен метър
или от 4-5 до 12-14 и повече тона от декар.

ОТВАРА ОТ ЛЮСПИ НА ЛУК ЛЕКУВАТ
ЖЪЛТЕЕЩИ И УВЯХВАЩИ КРАСТАВИЦИ

НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ МОРКОВИ
Морковите са култура, която обича добре обработена и плодородна почва. Засяват се от февруари
до средата на юни, но за ранно производство могат
да се сеят и предзимно. По-устойчиви са на студ,
отколкото на засушаване и това е предпоставка за
по-добри резултати при ранна сеитба.
За отглеждане на добра реколта е важно да се знаят някои особености и предпочитания на този полезен зеленчук.
1. За ускорено и
дружно поникване
семената трябва да
се подготвят, като
се накисват и рътят.
Добри
резултати
дава поставянето
им в памучни торбички и заравяне
на дълбочина 15-20 сантиметра във влажна пръст за
около 10-на дни. За това време семената набъбват и се
освобождават от етеричните масла, които затрудняват
покълването. След засяване поникват за 3-5 дни.
2. Засяват се в добре навлажнени браздички и се
покриват със суха и леко влажна пръст. Не се поливат до поникването, за да се предотврати образуването на почвена кора.
3. Не понасят ниски и заблатени места.
4. Морковите предпочитат рохкава пръст с добра пропускливост на въздух. Наличието на твърди частици и
камъчета води до деформиране на кореноплодите.
5. Морковът е слънчев зеленчук и се нуждае от
много светлина. Не понася никакво засенчване, затова не го садете под дървета.
6. Не дава добра реколта върху закислени почви. Ако
почвата е кисела, преди засяване се разкислява (внася
се доломитово брашно, вар или пепел) и се наторява.
7. Не се допуска пренаторяване с азотни торове.
При излишък на азот морковите плододават слабо и
качеството на кореноплодите е лошо.
8. При недостиг на влага морковите остават дребни и жилави. За качествена реколта е нужно редовно
и умерено поливане.
9. Морковите се нуждаят от прореждане (2-3 пъти за
сезон) и редовно разрохкване на почвата през 10-на дни.
10. Окопаването и плевенето е желателно да се
извършват в по-хладните часове на деня или при
облачно време, защото миризмата, която излъчват в
горещите часове привлича вредителите.
11. Смесеното отглеждане с лук благоприятства взаимното отблъскване на морковената и лукова муха.

ТОРЕНЕТО ТРЯБВА ДА Е СЪОБРАЗЕНО
С БИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ДЪРВЕТАТА
При определяне на торовите норми трябва да се имат предвид биологичните особености на овошките:
По време на нарастването, корените проникват в почвени зони,
по-богати на хранителни вещества.
Благодарение на нарастването, корените обхващат нов обем почвени
частици, откъдето ги усвояват.
Периодът на кореновата активност за една вегетация е по-продължителен, отколкото при едногодишните култури, не спира със завършване на вегетацията и
започва рано напролет преди началото на развитие на
надземните органи.
Торенето на овощните дървета способства за образуване на плодни пъпки, които формират реколтата
през следващата година.
Необходимостта на овощните растения от хранителни вещества са различни не само за отделните видове и
сортове, но се изменят и в зависимост от възрастта, гъстотата на засаждане, начина на поддържане на почвената повърхност, резитбата, количеството на добива и др.

Всичко от лука може да
бъде оползотворено. Дори
люспите. Не ги изхвърляйте, защото ще ви свърщат
хубава работа. Не всички
знаят за свойствата на луковите обелки като ефективен
тор за растенията. В тях има вещество, което унищожава болестотворната микрофлора. Настойката от лукови люспи съдържа цял набор от микроелементи. С
разтвор от лукови люспи е добре да се пръскат жълтеещите и увяхващи краставици. След такава обработка
растенията започват да растат активно и да плодода- Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ват. Настойката се приготвя от 10 г люспи, които се ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.
киснат в продължение на 4 дни в 5 л топла вода.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

НА

РАЙСКАТА ЯБЪЛКА
Райската ябълка произхожда от Китай. Ботаническото и наименование
идва от гръцки – „diospyros“, което
означава „божествен огън“. В Средиземноморието и Америка е пренесена през 18 век,
а в нашата страна - към края на 30-те години на миналия век. В България се отглежда по-интензивно по
Черноморието и в южните части на страната. Освен
като райска ябълка е позната още като „медовина“.
Повечето сортове издържат без повреди до -20, а някои до -24 градуса. Цъфтят в късна пролет – през май.
Дървото достига до 10-12 метра, а дивите форми до 30
метра височина. Започва да плододава на 3-4 годишна
възраст, като плодовете могат да имат закръглена,
закръглено-сплесната или овална форма. Характерен
признак е четириделната елипсовидна чашака, която
след узряването остава на плода.
Съществуват различни класификации, но основно
сортовете се делят на две групи – вариращи и константни.
Вариращи се наричат тези сортове, плодовете на
които, в зависимост от това, как се образуват – след
оплождане и партенокарпно, имат различни потребителски качества.
Плодовете, които се образуват партенокарпно не
съдържат семена, при узряване не променят цвета
и мекостта си, а тръпчивостта изчезва само след
отлежаване.
Плодовете от един и същи сорт, даже на едно и също
дърво, но формирани след оплождане имат семена и
още по време на узряването губят тръпчивия си вкус
и променят цвета си до по-тъмно.
Константните сортове са тези, чиито плодове независимо от оплождането и образуването на семена не
променят цвета и плътността си. Те пък биват тръпчиви и сладки. При първата подгрупа тръпчивостта
изчезва само след пълно биологично съзряване – в
процеса на отлежаване и омекване. При сладките сортове, независимо от наличието на семена, плодовете
стават сладки още след придобиване на характерната
сортова окраска – все още твърди и неотлежали.
Според сроковете на узряване и прибиране на плодовете райските ябълки се разделят на три групи:
– ранни, които се прибират от средата на септември
до средата на октомври;
– средноранни – от октомври до началото на ноември;
– късни – прибират се от втората половина на ноемви
до началото на декември.
Времето за узряване се повлиява от метеорологичните условия. Плодовете могат да бъдат прибрани и
по-рано, но качеството ще бъде значително по-лошо.
В миналото подовете са били използвани за лечение
на скорбут. Сокът действа отхрачващо и се използва за
лечение на настинка и кашлица, при стомашно-чревни нарушения, малокръвие, диабет, възпалени венци.
Компресите от месестата част на плода ускоряват зарастването на рани, а голямото количество йод прави
плодовете добро средство за борба със заболявания
на щитовидната жлеза.
ГЛАЗИРАНО ПИЛЕШКО С МЕД,
ПИПЕР И СОЕВ СОС

Продукти:
- ¼ чаша мед
- 2 супени лъжици соев сос
- 1/8 чаена лъжица сушена червена чушка, стрита
- 1 и ½ супени лъжици зехтин
- 2 броя пилешки гърди без кост
Приготвяне: Смесете меда, соевия сос и червената чушка в купа. Загрейте зехтина в
тиган на средна температура. Запържете нарязаното на
едри късове пилешко, докато покафенее или за около
5-6 минути. Добавете сместа с меда в тигана и разбъркайте добре, за да полепне добре по пилето. След около
5 минути или когато сосът се посгъсти и се глазира,
свалете от огъня и сервирайте с гарнитура по избор.
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:
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!

Влиза
лиза мъж с дете във фризьорския салон.
салон
- Подстригване? Бръснене?
- И едното, и другото.
След като приключил фризьорът, мъжът казва:
- А сега подстрижете и детето, а аз ще отида за вестник.
Минало време, а мъжът не се връща.
- Къде се запиля баща ти? - изгубил търпение, казва
фризьорът на детето.
- Това въобще не е баща ми, - казва изплашено детето, - Този чичко дойде при мен на улицата и ми предложи
безплатна подстрижка.
Полицай към блондинка:
- Какво правите? Не виждате ли, че тук се кара само в
едната посока?
- Че аз да не карам в двете?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

