
ВАЖНО ОТ АПИ: ОТ 15 НОЕМВРИ
ВСИЧКИ КОЛИ ТРЯБВА ДА СА СЪС ЗИМНИ ГУМИ  
Остават някол-

ко дни до крайния 
срок, в който шо-
фьорите трябва 
да сменят летните 
си гуми с такива, 
подходящи за зим-
ни условия.
Според зако-

на, в периода от 
15 ноември до 1 
март, автомобили-
те трябва да са със 
зимни гуми или с 
такива с минимал-
на дълбочина на 
протектора 4 мм. 
Призоваваме шофьорите да подготвят автомобилите си за движение 
при зимни условия и да не чакат първите минусови температури.
Апелираме шофьорите, на които им предстои пътуване през планин-

ските проходи, да не тръгват на път с автомобили с летни гуми и да 
карат със скорост, съобразена с метеорологичните условия.
Причината е, че се очаква влошаване на времето и е възможно дъ-

ждът да премине в сняг.
От АПИ уверяват, че има готовност за обработване на настилките 

по проходите с надморска височина над 550 метра, за да се осигури 
безопасното пътуване на шофьорите.
Те отбелязват още, че по опорните пунктове има нужните количества 

сол, пясък и химикали и машини за обработка на настилките.
Директорите на пътните управления следят метеорологичните прог-

нози по райони и ще предприемат необходимите действия за осигуря-
ване на движението през проходите, където има предпоставки за хлъз-
гавост и заледявания по усойните места.
Призоваваме шофьорите да подготвят автомобилите си за движение 

при зимни условия, да не чакат първите минусови температури.
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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

Във връзка с проекта „Модерна и интерактив-
на класна стая чрез творчество и педагогически 
иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дей-
ност 1, Училищно образование на СУ Сатовча, 
г-жа Райка Славчева – старши учител по френ-
ски език и координатор, заедно с учениците от 
9“б“ клас изработиха логото на проекта.
Основните цели бяха:
• проучване на националните знамена и сим-

волите на страните-участнички в мобилността 
в Рим: България, Франция, Германия, Полша, 
Гърция;

• усъвършенстване на творческото мислене на 
учениците;

• създаване на положителна нагласа и желание 
за сътрудничество, използвайки иновационни методи в класната стая;
Г-жа Райка Славчева разясни процеса на създаване на логото в четири важни стъпки – 

концепция, проучване, разработка и изпълнение. Чрез метода „мозъчна атака“, тя изведе 
ключовите думи - „интеракция, творчество, иновации“.
Най-сполучливите комбинации от думи дадоха добра идея на учениците за различни ра-

ботни посоки и позволиха да се пристъпи към следващата фаза – проучване, което започна 
със събирането на визуален материал от разнообразни източници в Интернет.
В следващия етап – разработка, учениците започнаха да скицират логото с цветни моливи 

и чрез използване на компютърни технологии.
Във фаза изпълнение и представяне, учениците дискутираха за избора на най-добрата скица.
Всички ученици се справиха много добре. 
Отличена бе рисунката на ученичката Росиана Орманова, която бе избрана за лого на проекта.

ВВ ММВВ ММ

Националният осигурителен институт 
(НОИ) напомня, че подаването на заявление 
за отпускане на парично обезщетение за без-
работица (ПОБ) може да бъде извършено и 
по електронен път.
Това става чрез 

електронната ад-
мини с т р ат и вн а 
услуга, която е 
достъпна на ин-
тернет страницата 
на институцията. 
Тя се намира в ру-
бриката Е-услуги/ 
Административни 
услуги. Достъпът 
до нея се осъщест-
вява чрез използ-
ването на квалифи-
циран електронен 
подпис или персонален идентификационен 
код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.
Онлайн услугата „Подаване на заявление 

за отпускане на парично обезщетение за 
безработица (ПОБ) на основание чл.54а от 

КСО“ е на разположение на потребителите 
на услуги на НОИ още от средата на 2017г. 
Тя дава възможност всяко осигурено лице, 
което има право на такова обезщетение, да 

подаде не-
обходимите 
докумен ти 
без да посе-
щава офис 
на институ-
цията.
Персона -

лен иденти-
фикационен 
код на НОИ 
се издава във 
всяко едно 
от територи-
алните по-
деления на 

НОИ. Издаването му се извършва за някол-
ко минути срещу представяне на лична кар-
та. Чрез него лицата получават достъп до 
голям брой е-услуги – електронни справки, 
административни услуги и др.

В предвид 
настъпващия 
е с е нно - з и -
мен сезон и с 
превантивна 
цел е необ-
ходимо да се 
предприемат 
спешни мер-
ки по пожар-
ната безопас-
ност, както 
на всички уч-
р е ж д е н и я , 
така и на 
частните жи-
лищни сгради, отопляващи се предимно с дърва за огрев. Всеки соб-
ственик или ползвател на сграда е необходимо преди започването на 
отоплителния сезон да извърши проверка за добрата проходимост на 
коминните тела. При необходимост да се извърши почистване и ре-
монт на същите, за да се избегнат неприятни инциденти. Необходи-
мо е и превантивно да бъдат проверени всички електрически и газови 
уреди, с които се предвижда отоплението през есенно-зимния период, 
както и припомняне на безопасната работа с тях.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЕ ПОДАВА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  

ОТ ДОМА ЩЕ ОЧЕРТАВАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПЛОЩИ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА  

От дома ще можем да очертаваме 
площи с биологично производство 
в електронната система. Това ще 
стане през идната Кампания 2020 
г. за директни плащания.
След промените в системата за 

регистриране на площите ще се 
виждат всички декларирани пар-
цели за новата кампания.
До 30 ноември може да се правят 

промени в сертификатите за биоп-
роизводство.
На 21, 23,25 и 27 ноември са насрочени датите за предстоящите про-

верки на биопроизводителите. Това коментират от дирекция „Биологич-
но производство“ в Министерство на земеделието, храните и горите.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

11 Ноември 2019, Понеделник,
 Имен ден празнуват всички с името Виктор 
На 11 ноември имен ден празнуват всички, 

които носят името: Виктор, Виктория (означава - 
победител на латински) и Минчо, Минка (на този 
ден се почита паметта на Свети Мина). Почита 
се паметта на Свети Мина. В този ден православ-
ната църква почита паметта на мъченици Мина, 
Виктор и Викентий - от тримата най-популярен 
и най-почитан е Свети Мина, който е известен чудотворец и се счита за по-
кровител на семейството. Свети мъченик Мина е египтянин (284-305 г.), но 
изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Коту-
анската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време 
властта в Рим се поделяла между императорите Диоклетиан и Максимиан. 
Те издали указ да се предават намъчения и да се убиват всички християни, 
които не се покланят на идолите. Според указа вярващите в Христа навсякъде 
били принуждавани да извършат жертвоприношения. Тогава война Мина не 
пожелаел да гледа това почитане на идоли, оставил войнското си звание и се 
оттеглил в пустинните места на Северна Африка. Предпочел да живее със 
зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време 
се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва очиствайки душата 
си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Бил заловен и жестоко 
измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му била отсечена, а 
тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите дошли и на 
мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти кърпи и ги 
помазали с благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погребали с 
почести. Впоследствие на това място е била построена и църква в името на 
светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. В 
околностите на София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик 
Мина“ - на около 7 км североизточно от столицата, нарича се „Обрадовски“ 
по името на бившето село Обрадовци, сега квартал Бенковски. 
Ден в памет на загиналите във войните 
Годишнина от Компиенското примирие 

/1918/, което слага край на Първата световна 
война (1914-1918). Отбелязва се от 1919 г. 
като Ден на примирието във Великобритания, 
САЩ и страните от Общността на нациите 
(бивша Британска общност). След Втората 
световна война (1939 -1945) е преименуван 
на Ден на ветерана в САЩ. Във Великобритания и в някои страни от Общност-
та на нациите - на Ден в памет на загиналите във войните, като се отбелязва 
през втората неделя на м. ноември (най-близката до датата 11 загиналите 
във войните и диктаторските режими и първоначално се чества през петата 
неделя преди Великден, от 1952г. - през третата неделя на месец ноември.

 Професионален празник на охранителите
 Професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност. 

Обявен с Решение 50/4 февруари 2010 г. на Министерски съвет. Отбелязва 
се в деня на църковния празник св. Мина - 11 ноември.

12 Ноември 2019, Вторник, 
Световен ден за борба с пневмонията 
От болестта умират най-много деца под 

5-годишна възраст. Отбелязва се от 2009г. 
по инициатива на Световната здравна ор-
ганизация, Глобалната коалиция за борба 
с детската пневмония и 140 неправител-
ствени организации. Целта е информиране 
и финансиране в глобален план относно 

болестта, от която умират най- много деца под 5-годишна възраст в света. 
15 Ноември 2019, Петък,
 Световен ден за борба с ХОББ 
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда на м. ноември по инициатива 

на организацията Световна инициатива за борба с хроничната обструктивна 
белодробна болест и под егидата на Световната здравна организация (СЗО). 
ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо ограничение на 
въздушния поток в белите дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга 
и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването е хронично, 
като при него белите дробове прогресивно снижават функцията си. ХОББ е 
сред най- разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години 
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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

Колко често се замисляте върху качеството 
на живота си? Доволни ли сте от това, което 
имате или все преследвате нещо? Може би 
възможността да срещнете нова любов или 
щастието? Оказва се всеки от нас преследва 
нещо в желанието си да получи пълно удо-
влетворение.
И точно в тези моменти не получаваме това, 

което искаме. Тази поучителна история ще ви 
разкрие малко повече за щастието.
В слънчев ден, на прекрасна зелена поляна, 

си лежала стара мъдра котка. Покрай нея ми-
нало малко коте, което не спирало да скача, да 
се върти в кръг. Премятало се, падало, ставало, 
но не спирало.

– Какво правиш? – попитала котката.
– Опитвам се да уловя опашката си – казало 

котето, което било останало без дъх.
– Но защо? – засмяла се котката.
– Казаха ми, че опашката, това е моето 

щастие. Ако успея да хвана опашката си, ще 
уловя и щастието си. Ето защо вече трети ден 
се опитвам, но тя все ми се изплъзва.

– Да – усмихнала се мъдрата стара котка – и 
аз като теб преследвах собственото си щастие, 
но то все ми убягваше. Оставих това начинание. 
След известно време осъзнах, че няма смисъл 
да го преследвам. То трябва винаги да е по 
петите ми. Където и да съм, моето щастие е 
винаги с мен. Не забравяй това.

ПРИТЧА ЗА ПРЕСЛЕДВАНОТО ЩАСТИЕ 

и една от водещите причини за смъртност в света. По 
данни на СЗО около 10 процента от населението на 
планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 
300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат 
на болестта. През 2004 г. 64 млн. души заболяват от 
ХОББ. Според СЗО се очаква болестта да бъде на 
трето място сред най-честите причини за смърт сред 
хората в света до 2030 г. след сърдечния инфаркт и 
мозъчния инсулт и петата по значимост след исхе-
мична болест на сърцето, депресивните състояния, 
транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, 
че страдащите от това заболяване са над половин милион души. Главните фактори 
са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити пространства, 
излагането на прах и химикали, което е част от професионалните задължения. Свето-
вен ден на Философията Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на м. ноември 
с резолюция 33С/45 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕ- СКО) от 29 юли 2005 г. 

16 Ноември 2019, Събота,
 Ден на толерантността
 Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на ОС на 

ООН от 12 декември 1996 г. във връзка с Декларацията за принципите на толерантността, 
приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на обра-
зованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.

17 Ноември 2019, Неделя,
 Световен ден на недоносените бебета 
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на Ев-

ропейската фондация за грижа за новородените 
(EFCNI) в знак на съпричастност към недоносе-
ните бебета и техните семейства. В България се 
отбелязва от 2012 г. по инициатива на фондация 
„Нашите недоносени деца“ със съдействието на 
Столична община. 
Международен ден на студентите
 Празнува се в чест на годишнината от мирната студентска демонстрация в Чехосло-

вакия през 1939 г. срещу фашистката окупация, последвана от ареста и разстрела на 
демонстранти. Отбелязва се от 1941 г. с решение на срещата на Международния сту-
дентски съвет в Лондон, Великобритания и с решение на Международния студентски 
съюз (IUS), учреден на 27 август 1946 г. в Прага, Чехословакия.

DISCO: ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-2021  
Краен срок: 15 ноември 2019 г.
Краен срок: 15 декември 2019 г. (в 23:00 ч., EET, GMT +2)
Съвместната програма „Демократична и приобщаваща 

училищна култура в действие“ (Democratic and Inclusive 
School Culture in Operation - DISCO) ще финансира про-
екти за насърчаване на образованието за демократично 
гражданство и образованието по правата на човека (EDC/
HRE) и има за цел да допринесе за насърчаването на при-
общаващи и демократични общества в държавите, страни 
по Европейската културна конвенция.
Поканата за предложения за проекти 2020-2021 се фоку-

сира върху два тематични приоритета:
>> Тематичен приоритет 1: Компетенции за демократич-

на култура в образователните институции.
Страните-участнички се приканват да представят проектни предложения, свързани 

с прилагането на Модела на компетенциите за демократична култура (CDC), като за 
основна справка използват „Указания за изпълнение“, том 3 от Референтната рамка за 
компетенции за демократична култура на Съвета на Европа (RFCDC) (http://www.coe.
int/competences).

>> Тематичен приоритет 2: Насърчаване на демократичната и приобщаваща култура 
в образователните институции с особен акцент върху създаването на възможности за 
мигранти, бежанци и малцинства.
Страните- участнички се приканват да разработят механизми за насърчаване на при-

общаването и чувството за принадлежност към общност за групи, които са изправени 
пред висок риск от изключване, с особен акцент върху мигрантите, бежанците и мал-
цинствата чрез създаване на възможности за вграждане на учебната среда в местните 
общности, базирани на цялостен подход „училище / общност“.
Индикативният бюджет по настоящата покана за предложения е 500 000 евро.
Съветът на Европа възнамерява да възложи един или два проекта с обща сума от 125 

000 до 250 000 евро на проект по всеки тематичен приоритет.
Може да кандидатства всяка публична или частна организация с нестопанска цел, 

която работи в областта на образованието за демократично гражданство и образовани-
ето за правата на човека. Например такива организации могат да бъдат: висше учебно 
заведение; публичен орган на национално, регионално или местно ниво; организация 
с нестопанска цел, асоциация или НПО; фондация; училище / институт / образователен 
център (на всяко ниво, от предучилищно до висше образование, включително обра-
зование за възрастни); орган, отговорен за политиките в областта на образованието и 
обучението; организация, предлагаща курсове или обучение.



Въпрос: Здравейте, при работа в автосервиз, какви 
инструктажи и през колко време е необходимо да се 
извършват?
Отговор на МТСП: Условията и редът за провеждане 

на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при 
работа са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 
г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите 
по правилата за осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 
г.). Съгласно чл. 10, ал. 3 от нея инструктажите по без-
опасност и здраве при работа са: начален; на работното 
място; периодичен; ежедневен; извънреден. Началния 
инструктаж и инструктажа на работното място се 
провеждат с всички новопостъпили работници и във 
всички случаи съгласно чл. 11, 12 и 13 от наредбата. В 
предприятия с персонал до 50 работници и служители 
включително и/или ограничен обем производствени 
дейности се допуска едновременното провеждане на 
началния инструктаж и инструктажа на работното мяс-
то. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа 
и допълва знанията на работещите по безопасност и 
здраве при работа и се провежда не по-рядко от един път 
на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с 
висок производствен риск (определени в чл. 15, ал. 1 от 
наредбата), и не по-рядко от един път годишно за всич-
ки останали работещи, освен ако в други нормативни 
актове не е регламентирана по-малка периодичност. 
Извънреден инструктаж се провежда при настъпване 
на трудова злополука и в случаите съгласно чл. 16 от 
наредбата. Предвид изложеното, по наше мнение при 
работа в автосервиз, в случай, че липсват дейности с 
висок производствен риск (напр. не е налице работа с 
опасни химически вещества и препарати), не е необходи-
мо провеждане на ежедневен инструктаж, а периодичния 
се провежда не по-рядко от един път годишно.

Въпрос: От края на 2017 год. съм пенсионерка без 
пенсия, 42 годишен стаж, вече съм на 63 години, рабо-
тила съм в България, Либия и Англия. Документите 
са изпратени миналата година пред месец юни, като 
ги приеха ми казаха, че всичко е наред. На борсата не 
ме приемат, защото съм подала документи за пенсия 
и нямам право за аванс. Потънах в кредити, а още 
нямам отговор от пенсионен отдел.
Отговор от МТСП: Пенсиите и добавките към тях се 

отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, 
прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено 
от длъжностното лице, на което е възложено ръковод-
ството на пенсионното осигуряване в териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт 
(ТП на НОИ), или други длъжностни лица, определе-
ни от ръководителя на териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт. Длъжностното 
лице по пенсионното осигуряване се произнася в че-
тиримесечен срок от подаването на заявлението, а в 
случаите на прилагане на международен договор, по 
който Република България е страна, какъвто е Вашият 
случай - в едномесечен срок от получаването на всички 
необходими документи и данни. От представената от 
Вас обща информация се разбира, че имате положен 
осигурителен стаж в чужбина, което удължава времето 
на обработка на документите и съответно решението за 
правото на пенсия. За конкретна информация относно 
Вашият случай се обърнете към съответно ТП на НОИ, 
в което сте подали заявление за отпускане на пенсия.

Не могат да бъдат заявявани за подпомагане активи, 
за които вече е получено подпомагане в рамките на 
предходните НПП и/или предишни финансови години 
на настоящата програма.
Финансовата помощ по дейността е до размера на 

одобрените разходи и не надвишава референтните 
цени в лева по видове активи съгласно приложение 
номер 2. Финансовата помощ се предоставя в размер, 
съобразен с броя на пчелните семейства към момента 
на кандидатстването, както следва:

1. от 20 – 50 броя пчелни семейства – в размер до 
1500 лв.;

2. от 51 – 150 броя пчелни семейства – в размер 
до 2500 лв.;

3. над 151 броя пчелни семейства – в размер до 
3500 лв.
Когато кандидат по дейността е сдружение на 

производители, призната група или организация 
на производители, които не са регистрирани като 
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 
г., допустимият брой активи се определя за всеки от 
членовете на сдружението, групата или организаци-
ята, заявил участие по НПП.
Подпомагането за участия в изложения ще бъде до 

10 хиляди лева, като допустими за подпомагане за 
„Популяризиране на българските пчелни продукти, 
чрез организиране на базари, в които участват местни 
пчелари“ са пчеларски сдружения, регистрирани по 
ЗЮЛНЦ в обществена полза, кооперации на пчелари, 
признати организации и групи производители на мед 
и пчелни продукти и техните асоциации.
Подробно са разписани и условията за кандидадите 

да получат подпомагане за подвижни кошери. Ще 
припомним, че субсидията е половината от допусти-
мите разходи, като максималният размер не трябва да 
надвишава 2 500 лева по дейността за тригодишния 
период 2020 – 2022г.
Разходите по тази мярка подпомагат при след-

ните условия:
1. заявеният за подпомагане актив следва да има 

минимална вместимост 10 броя кошери;
2. заявеният за подпомагане актив е нов и не е втора 

употреба;
3. броят на допустимите за финансиране активи по 

мярката – не повече от един брой за 
тригодишния период 2020 – 2022 г.;

4. финансираният актив е заприхо-
ден в инвентарна книга/счетоводна 
система (за ЕТ и ЮЛ);

5. заявеният за финансиране актив 
е регистриран в КАТ като пътни пре-
возни средства (ППС), категория О-1 
или категория О-2 в съответствие с 
изискванията на Закона за движение 
по пътищата;

6. групите и организациите на производители на 
мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда 
на Наредба № 12 от 2015 г.
Разходите по ал. 1 се подпомагат, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими 

оферти, които не са издадени от лица свързани по-
между си или с кандидата, в оригинал за всеки заявен 
разход, които съдържат наименование на оферента, 
срока на валидност на офертата, датата на издаване 
на офертата, подпис и печат на оферента, описание 
на всеки един от изброените в приложение № 4 па-
раметри, цена в левове или в евро с посочен ДДС, в 
случай на регистрация по ЗДДС. Офертите трябва да 
са издадени не по-късно от датата на сключване на 
договора с избрания оферент и да се придружават от 
технически спецификации;

2. кандидатът представя решение за избор на 
доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-
ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, 
обусловили избора му. В тези случай ДФ „Земеделие“ 
извършва съпоставка между размера на разхода, посо-
чен във всяка от представените оферти, като одобрява 
за финансиране разхода до най-ниския му размер, 
освен ако кандидатът е представил мотивирана обо-
сновка за направения избор. Датите на издаване на 
документите са в следната времева последователност: 
оферти, решение и договор;

3. в случаите, когато оферентите са местни лица, 
следва да са вписани в Търговския регистър към Аген-
цията по вписванията, а оферентите – чуждестранни 
лица, следва да представят документ за правосубект-
ност съгласно националното им законодателство.
Допустими за подпомагане са физически лица, ед-

нолични търговци и юридически лица, регистрирани 
като земеделски стопани по реда на Наредба 3 и ор-
ганизации и групи на производители на мед и пчелни 
продукти и техните асоциации, признати по реда на 
Наредба 12 от 2015 г., които отговарят едновременно 
на следните условия:

1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарно-
медицински контрол;

2. стопанисват пчелни семейства в кошери, марки-
рани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;

3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, ре-
гистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни 
обекти;

4. притежават не по-малко от 20 и не повече от 300 
броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;

5. поемат писмен ангажимент, че ще практикуват 
подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата 
на изплащане на финансовата помощ. 

....Продължава в следващия брой

До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1. Внасяне на месеч-

ните авансови вноски за 
ноември за корпоратив-
ния данък по Закона за 
корпоративното подо-
ходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни 

от производител/ вно-
сител на фискални устройства за разчетени фискални 
памети  през месец октомври.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец октомври.

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 октомври.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 ноември 2019г., брой 44

ДФЗ ПЛАЩА БЛИЗО 2,1 МЛН. ЛВ.
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИРОДНИ

БЕДСТВИЯ ЗА 2019Г.   
ДФ „Земеделие“ изплаща близо 2,1 млн. лева (2 

093 568 лв.) на 239 стопани, заявили подпомагане по 
схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране 
на щетите по земеделските култури, причинени от 
неблагоприятни климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени на природни бедствия“.
ДФЗ успя за 10 работни дни да обработи документите 

на земеделските стопани след приключване на приема, 
който изтече на 15 октомври и по-рано от предвиденият 
срок – 8 ноември да плати компенсациите.
Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схе-

мата е от 2,144 млн. лева. Отпуснатите средства се 
разпределят за щети, настъпили през 2019 г., като се 
компенсират:

- до 30% от напра-
вените  разходи  за 
производството на 
зърнено-житни, зър-
нено-бобови култури 
и слънчоглед;

- до 80% от произ-
водствените разходи 
за фуражни култури;

- до 80% от разходите за отглеждане на плодове, 
зеленчуци, етерично-маслени, технически култури;
Подпомагат се земеделски стопани, които притежа-

ват констативни протоколи за 100% пропаднали площи 
следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни 
климатични условия.
Земеделски стопани, които не са застраховали 

площите си получават 50% от полагащата се помощ. 
Практиката показва, че в голяма част производителите 
не застраховат продукцията си. Това изискване не се 
отнася за щетите, причинени от суша, както и измръз-
ване на плодни пъпки при трайните насаждения. При 
тях помощта се изплаща без редукция.

В БЪДЕЩАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА
ФИНАНСИРАНЕТО ЩЕ СТАВА С

ФИКСИРАНИ СТАВКИ ЗА РАЗХОДИТЕ 
На 15 октомври приклю-

чи действието на старата 
Национална програма по 
пчеларство, по която фер-
мерите бяха подпомагани 
в периода от 2017 до 2019 
г. За да облекчат кандидат-
стването за регистрираните 
стопани, от министерството 
на земеделието предлагат 
промени в наредбата за но-
вата тригодишна програма, по която ще се работи от 
2020 до 2022 г. Проектът за промени е публикуван на 
сайта на агроведомството, като браншовите органи-
зации имат право да внесат предложения и корекции 
до 11 ноември т.г.
За първи път в новата тригодишна програма е 

променен моделът на финансиране на разходите 
за покупка на ветеринарномедицински продукти 
(ВМП), за извършване на лабораторни анализи за 
физикохимичните показатели на пчелния мед, както 
и за оборудването с кошери, отводки и пчелни майки.
Досега фонд „Земеделие“ възстановяваше фикси-

ран в програмата процент от одобрените разходи 
при спазване на лимити за отделните активи/ВМП, 
определени със заповед на министъра. Практиката 
обаче показала тенденция на изкуствено завишаване 
на пазарните цени на активите/ВМП, както и на фор-
миране на неусвоен ресурс по програмата, поради 
първоначално заявяване и одобряване на инвестици-
онни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се 
изплащат без ДДС.
Затова и през следващите три години е предвиде-

но финансирането на горепосочените разходи да се 
извършва въз основа на фиксирани ставки (финан-
сова помощ). Тези ставки са разписани в текста на 
програмата, като по мярка Б за покупка на ветери-
нарномедицински препарати са определени ценови 
групи, въз основа на определените със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите лимити 
за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ 
е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на 
пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % 
от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 
г. (12 лв.). Стойността на финансовата помощ за ВМП 
във всяка от останалите ценови групи е изчислена 
съобразно лимита за всеки от ВМП за 2019 г. спрямо 
този процент.
В условията за подпомагане са посочени допусти-

мите кандидати за подпомагане по всяка една мярка 
от програмата. Ще се стимулира и сдружаването на 
пчеларите, като по част от мерките бенефициенти 
могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел в 
обществена полза, групи и организации на произво-
дители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по 
съответния ред от министъра на земеделието, храните 
и горите). Целта е да се засили ролята на пчеларските 
сдружения и да се насърчат земеделските стопани – 
пчелари да се сдружават за по-добро представяне на 
пазара на произведените от тях продукти. В раздела е 
разписано кои разходи се финансират, както и размера 
на финансовата помощ по отделните дейности.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019г.



ЯЖТЕ ОРЕХИ
СРЕЩУ ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ    

Орехите са изключителна храна. Много легенди раз-
казват за тях. За българите, орехът е „свято дърво“, което 
само се сади. Почитани са не само като вкусна храна, а 
като силно лекарство срещу много болести. 
Дървото 

осигурява 
дебела сян-
ка в летния 
зной, но каз-
ват, че под 
него не се 
спи, защото 
се събирали 
с ам од и в и 
и старици-
юда. С тях 
обяснявали и защо под ореховото дърво не вирее друго. 
В интерес на истината, в ореховите листа се образува 

вещество, наречено юглон, което е токсично за другите 
растения. Когато вали, капките отмиват това вещество 
в почвата и то потиска растителността под короната.
Орехите имат много полезни вещества. Наречени 

са супер храна за мозъка, поради високото си съдър-
жание на Омега 3 мастни киселини. Те са богати още 
на йод, витамини В, антиоксиданти и други полезни 
минерали и витамини. 
Борят се успешно с много заболявания, а според 

едно от последните проучвания на Медицинския уни-
верситет в Калифорния, САЩ, редовната консумация 
на орехи драстично намалява високия холестерол и се 
препоръчват срещу рак на простата.

ВРЕМЕ Е ПРАВАТА ЛОПАТА
ДА ЗАИГРАЕ В ГРАДИНАТА  

Ако площта на градината е по-голяма, се прави 
дълбока оран, но при по-малки парцели тази дейност 
става и с права лопата. По възможност да се обърне 
пластът земя по-дълбоко - около 25-28 см. Чрез дъл-
боката обработка 
се създава дълбок 
орен пласт с бла-
гоприятен строеж, 
който по-пълно 
поглъща водата от 
падналите есенни, 
зимни и пролетни 
валежи и я натруп-
ва в по-дълбоки-
те слоеве, където 
служи като резерв 
за водоснабдява-
не на растенията. 
Дълбоката обра-
ботка подобрява 
аерацията на поч-
вата, това улеснява 
микробиологичните процеси, а те пък помагат на рас-
тенията по-добре да усвояват хранителните вещества. 
Подобрява се структурата на почвата и растенията раз-
виват мощна коренова система, която по-пълно може 
да използва водата и полезните вещества. Освен това 
дълбоката обработка унищожава плевелите, а техните 
семена се заравят по-дълбоко и не поникват.
Голяма част от извадените на повърхността коре-

нища и корени на многогодишните плевели изсъх-
ват. Унищожават се и се заравят дълбоко много вре-
дители, останали от тази година. Буците, образувани 
при дълбоката есенна обработка, не се разтрошават, 
а се оставят да презимуват в това състояние. Напро-
лет те се разпадат и се получава структурна почва. 
Преди дълбоката обработка се разхвърля оборският 
тор и от минералните торове - фосфорните и кали-
евите, които се заорават.

ЛИСТНА ВЪШКА СЪСИПВА ЗЕЛЕТО
Това е зелевата листна въшка, един от най-опасни-

те неприятели не само по главестото, но и по всички 
други видове зеле, в т. ч. и карфиола, и въобще по 
кръстоцветните растения. Напада от ранна пролет 
до късна есен. Зимува като яйце и развива 12 поко-
ления годишно.
Както ларвите, така и възрастните въшки се хра-

нят, като смучат сок от листата и нежните върхо-
ве на стъблата. Нападнатите листа се забелязват по 
избледяването им, последвано от придобиване на 
розова окраска. При по-чувстнвтелно нападение 
растенията не формират зелки или ако завият, те ос-
тават дребни. Когато не се вземат мерки и неприяте-
лят се размножи силнно преди беритбата, зелките се 
оказват силно замърсени и негодни за консумация в 
прясно състояние или за в кацата.
За борба с този не-

приятел се използват 
химически средства. 
Към тях обаче трябва 
да се прибягва по-отра-
но. С оглед наближава-
щият момент за приби-
ране на зелето по-добре 
е обаче в условията на 
малката дворна градина да проявите повече наблюда-
телност и да изрязвате отрано нападнатите единични 
листа или части от тях. И още, като знаете как зимува 
зелевата листна въшка, унищожавайте всички расти-
телни остатъци след прибиране на зелето.

ЗАЩО ПРЕЗ ЗИМАТА РАСТЕНИЯТА
БОЛЕДУВАТ ПО-ЧЕСТО?

Много стайни растения 
през зимата са в период на 
покой: те се нуждаят от по-
малко вода, а подхранване-
то им трябва напълно да е 
спряно. През този период 
те трябва да са настанени 
на по-ниска температура. 
За да осигурите правилния режим, трябва да опи-
тате или да пренесете растенията в по-прохладно 
помещение, или да ги поставите по-близо до про-
зореца или балконската врата, като при това обаче 
следите да избегнете въздушните течения.
Болшинството растение през зимата страдат и 

от сухия въздух. Това става, защото най-често ото-
пляването на стаите става с радиатори или други 
отоплителни уреди, които изсушават въздуха. Ако 
вашите растения стоят над радиатора, постелете под 
саксиите стериопор с дебелина 5 см. Стериопора 
можете да смените със съд, напълнен с добре съх-
раняващ влагата материал, който постоянно да ов-
лажнявате. На самия радиатор можете да поставите 
и съд с вода, която да се изпарява, за да нормализи-
рате влажността на въздуха и за вас самите.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ КУЧЕТО Е БОЛНО? 
Πoняĸoгa e тpyднo дa ce paзбepe дaли ĸyчeтo e бoл-

нo или paнeнo. Дoмaшнитe ни любимци нe мoгaт дa 
ĸoмyниĸиpaт c нac вepбaлнo и пopaди тoзи фaĸт тpяб-
вa дa paзчитaмe нa тexнитe дeйcтвия и нaглacи, ĸoитo 
дa ни нaпътcтвaт.

Bиe пoзнaвaтe вaшeтo ĸyчe пo - дoбpe oт вceĸи дpyг, 
зaтoвa тpябвa дa cтe пъpвият, ĸoйтo дa зaбeлeжи, aĸo 
имa нeщo нepeднo.
Πpeдcтaвямe ви няĸoи пpизнaци, ĸoитo тpябвa дa 

cлeдитe и пpoявлeниeтo, нa ĸoитo нaлaгa дa пoceтитe 
вeтepинap.

 Имaйтe пpeдвид, чe тoвa нe e пълният cпиcъĸ нa 
бoлecтни пpизнaци. Aĸo ĸyчeтo ви пpoявявa вcяĸaĸви 
пpизнaци, ĸoитo нe ви ce cтpyвaт нopмaлни, тpябвa пo 
нaй - бъpзия нaчин дa ce cвъpжeтe c вeтepинap.
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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.

МУРСАЛСКИЯТ ЧАЙ, КОЙТО ЛЕКУВА 
ВСЕКИ И ВСИЧКО 

Казват, че мурсалският чай лекува всеки и всичко. 
По нашите ширини, а вече и в други държави, смятат, 
че този вид чай е една от най-лековитите билки. И 
го наричат природно чудо.
Името на билката идва от връх Мурсалица в Родо-
пите. Легендата казва, че там, където падали сълзите 
на Орфей докато търсел любимата си Евридика, се 
появила една от най-лечебните билки по нашите ши-
рини. Това 
е  мурсал -
ският  чай . 
Смята се, е е 
магически.
Действието 
му наистина 
е много бла-
готворно за 
здравето. В 
него има 22 естествени елемента от Менделеевата 
таблица, както и голямо количество флавоноиди.
Мурсалският чай помага при белодробни проблеми, 
бъбречни и чернодробни заболявания, успокоява 
нервната система, действа имуностимулиращо, 
понижава кръвното налягане, забавя процесите на 
стареене, подобрява работата на храносмилателната 
система. Това са само част от ползите за здравето, 
регистрирани от медицинските проучвания. Билката 
е една от малкото, които може да се прилага на деца 
под 5 години.
От началото на есента, през цялата зима и през 
пролетта.

 „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                                                                                                              

Учителката води класа на голям строеж, за да видят 
децата, как се строи... Шефът на обекта раздава на децата 
каски и ги напътства:

- Деца, докато сте на строежа, няма да сваляте каските. 
Те се носят, за да ви предпазят от падащи предмети. 
Миналата година, например, тук беше един друг клас 
от вашето училище. Всички бяха с каски. Внезапно от 
седмия етаж един работник изпусна тухла. Тя удари едно 
момченце по главата, но то беше с каска и само се усмихна 
и продължи...
В този момент Иванчо се обажда:
- Знам го този - Роско от Б-клас. Той още си ходи с 

каската и само се усмихва...

ПИЛЕ С ГРАХ     
Необходими продукти:
- 1 пиле 
- 800 г. грах от консерва 
- 1 гл. лук 
- 1 ч.ч. бяло вино 
- 1 с.л. брашно 
- 50 г. масло 
- 2 с.л. олио 
- 1 к.л. индийско орехче 
- черен пипер 
Начин на приготвяне: 

Нарязваме пилето на порции, изпържваме от двете 
страни в масло и олио и изваждаме. В останалата маз-
нина, пържим ситно нарязания лук, поръсваме с браш-
ното бъркаме и заливаме с равни части вода и вино 
разбъркваме и добавяме пилето, грахта , индийското 
орехче, черния пипер и варим до омекване на месото.

Cвъpжeтe ce c вeтepинap 
или диpeĸтнo пoceтeтe 
cпeшнo oтдeлeниe, aĸo 
ĸyчeтo ви пpoявявa няĸoй 
oт cлeднитe пpизнaци:

- Cини, бeли или мнoгo 
блeди вeнци;

- Зaтpyднeнo дишaнe;
- Koлaпc или зaгyбa нa cъзнaниe;
- Зaмaйвaнe, диcбaлaнc или oлюлявaнe;
- Hecпocoбнocт дa ce движи;
- Изĸлючитeлнo пoдyт ĸopeм;
- Πpипaдъци;
- Πpизнaци нa ocтpa и cилнa бoлĸa (пpи cилнo и 

пpeĸoмepнo cĸимтeнe);
- Bиcoĸa тeмпepaтypa.
Kaтo цялo тpябвa дa пoтъpcитe пoмoщ винaги, 

ĸoгaтo зaбeлeжитe пpизнaци, ĸoитo нe ca нopмaлни зa 
вaшeтo ĸyчe. Πo - дoбpe e дa дeйcтвaтe пpeвaнтивнo, 
oтĸoлĸoтo дa изчaĸвaтe, зaщoтo пpeĸoмepнoтo зaбa-
вянe cлeд тoвa мoжe дa имa пo - нeпpиятни пocлeдици.


