2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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От 11-ви
О
ви септември
2020 г., вторник, започва преброяването на земеделските
стопанства в страната. Анкетирането
ще продължи до 18
декември и ще се
проведе на два етапа.
Първият ще обхване
периода до 18 септември и ще се извършва онлайн, чрез
предоставяне на данни от земеделските
стопани с помощта
на уеб-базирано приложение и попълване на електронен
въпросник.
За регистрация и идентификация в информационната система за агростатистика (ИСАС) е
необходимо земеделските стопани да свалят и
попълнят заявка за участие в преброяване 2020 от
https://www.agrostat.bg/ISASPublic. След 31 август
2020 г. ще получат линк на посочената в заявката
електронна поща за достъп до системата.
Вторият етап ще обхване периода от 19 септември до 18 декември 2020 г. По време на
него данните ще бъдат събирани от анкетьори
чрез интервю със стопанина или управителя на
стопанството. Анкетирането ще се извършва
чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта
на преносимо електронно устройство. Ще бъдат анкетирани всички стопанства, които до 18
септември не са попълнили онлайн анкетната
си карта. Анкетьорите ще имат възможност да
се свържат предварително по телефона и да си
уговорят среща в удобно за стопанина време.
Те ще могат да оставят известие за посещение,
ако срещата не се е провела, за насрочване на
ново посещение.
Какви данни
Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа

До 2 септември 2020 г. Д
Д
ДФ
Ф
„Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за
земеделски стопани, отглежда-

протокол за настъпилото събитие през 2020г. от общинска
служба „Земеделие“ към ОД
„Земеделие.

и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат вида и площта на
земеделските култури, броя на отглежданите
селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството.
Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки
относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на
Общата селскостопанската политика. То ще
спомогне да се определят насоките за развитие
на българското земеделие. Информацията ще
даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.
Без документи
От земеделските стопани няма да се изискват
документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и данни, налични в
административните регистри.
На интернет сайта на МЗХГ е публикувана
информация за провеждане на преброяването
на земеделските стопанства през 2020 г. Допълнителни въпроси относно преброяването могат
да се изпращат по електронната поща на адрес:
agri-census2020@mzh. government.bg.

Ставките за подпомагане са:
щи плодове и зеленчуци, ви• Картофи, лук и чесън – до
нени лозя и маслодайна роза,
както и на земеделски стопа- 150 лв./ха;
• Картофи (за регистрирани
ни с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. площи за фитосанитарен конФинансовата подкрепа има за трол в БАБХ до 31 юли 2020 г.)
цел да помогне на стопаните – до 400 лв./ха;
• Моркови, зеле, дини и пъпеза покриване на загуби заради
сушата и като облекчение зара- ши – до 150 лв./ха;
ди пандемията от коронавирус
• Домати, краставици, корни(COVID-19). Одобреният бю- шони и патладжан – до 200 лв./ха;
джет от УС на ДФ „Земеделие“
• Пипер – до 300 лв./ха;
по схемата е 19 363 000 млн.
• Зеленчуци – оранжерийно
лв. Мярката бе отворена на 19 производство – до 2 000 лв./ха;
август. Средствата ще бъдат из• Ябълки, круши, праскови/
платени до 30 септември.
нектарини, кайсии/зарзали, чеКандидатите по помощта реши, вишни, ягоди и малини
следва да са подали валидно за- – до 250 лв./ха;
явление за директни плащания
• Сливи и десертно грозде –
за Кампания 2020. На финан- до 150 лв./ха;
• Винени лозя – до 250 лв./ха;
сиране подлежат производите• Маслодайна роза – до 200
ли, получили подпомагане по
схемите за обвързано подпома- лв./ха;
• Земеделски култури (плогане за плодове и зеленчуци за
Кампания 2019 и по СЕПП за дове и зеленчуци) под 100%
земеделските стопани, отглеж- пропаднали площи, вследствие
дащи винени лозя и маслодайна на неблагоприятни климатични
роза. Фермерите с пропаднали събития настъпили през 2020 г.
площи под 100% (плодове и – до 400 лв./ха.
Общинска администрация С
Сатовча уведомява заинтересованите жи- зеленчуци), вследствие на неУказанията за държавната потели на общината, че на 04.09.2020 година от 11:00 часа до 13: 00 часа благоприятно климатично съ- мощ са публикувани на сайта
на площадното пространство в село Сатовча, Областен информацио- битие, следва да имат издаден на ДФ „Земеделие“.
нен център – Благоевград ще проведе информационна кампания от
на мобилен щанд на открито за представяне на актуални процедури по
Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.
На мобилния щанд експертите на Центъра ще предоставят информационни и рекламни материали за Оперативните програми и ПроУважаеми жители на община
У
б
Сатовча,
С
грамата за развитие на селските райони, както и безплатни консултаШести септември е една от най-важните
ции на заинтересованите лица на място.
дати от новата ни история. Съединението
Акцент на кампанията са мерките, финансирани със средства от европейските фондове за прео- на България, фактическото обединение на
доляване последствията от пандемията COVID-19.
Княжество България и Източна Румелия е
акт, с който през 1885 г. българският народ
отхвърля една несправедливост – разделянето на България на две, наложена от Великите сили с Берлинския договор..
Съединението е общобългарско действие, посрещнато с одобрение от всички политически сили и от цялото общество. Тогава има истинско единение.
В трудните дни, на които сме подложени, предвид обявената
епидемична обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, нека се уповаваме на вярата в доброто и
на едидението, чрез което нашите предци са успели да отстоят
исканията си.
На 6 септември ние почитаме празник на патриотизма, който
обединява нацията и едновременно с това ни приобщава към
европейските ценности.
Приемете моите и на екипът ми поздравления по случай
Деня на Съединението!
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Честит празник!
Кмет на община Сатовча
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

31 Август 2020г., Понеделник,
Годишнина от смъртта на лейди Даяна
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса Даяна
се случва на 30 август 1997 г. около 23:35 ч. в тунела Понт
де л‘Алма на р. Сена, малко след като принцесата е напуска
хотел Риц (Париж, Франция). В колата, тя е била придружавана от Доди Ал Файед, син на известния египетски
милиардер и собственик на Harrods - Мохамед АлФайед.
Веднага след това принцесата е откарана в болница, където
лекарски екип се опитва два часа да я спаси, но към 3 часа в ранните зори на
последния августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка
бързо спечелва сърцата на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е
една от най-обичаните и уважаваните личности на Великобритания. Британците, традиционно са силно привързани към кралския институт, но специално
към лейди Ди не крият и любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15
години и през 1996 година, папата склонява да разтрогне кралския брак. Те
имат два законни наследници от брака си - принцовете Уилям и Хари.
1 Септември 2020г., Вторник,
Симеоновден
Начало на църковната нова година - Преп. Симеон
Стълпник и Св. Марта
В много краища на традиционно земеделска България
за начало на новата година смятали Симеоновден - 1
септември, когато започват есенната оран и сеитба.
Народните обичаи повеляват сутринта жените да замесят пшенично тесто и да направят питки, с които
захранват ритуално воловете и биволите, с които ще
се оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Северозападна България пред
каруцата се коли петел (за “курбан на св. Симеон”).
Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените
обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва на четири
части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото
се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената
кокошка също се заравят в браздата. Традиция повелява на Симеоновден да не
се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от
дома”. Не се готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако
е добър, реколтата ще е плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към
нивата, смята, че ако срещне човек с “пълно”, житото ще роди много зърно.
2 Септември 2020г., Сряда,
Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1945/. Отбелязват се и годишнина от провъзгласяването на Декларацията за независимост
на Виетнам и за образуване на Демократична република Виетнам.
5 Септември 2020г., Събота,
Ден на Майка Тереза
Отбелязва се от 2004 г. с решение на Римокатолическата църква от 19 октомври 2003 г. Тогава на церемония в Рим, Италия, папа Йоан Павел Втори обявява
майка Тереза за блажена. Годишнина от смъртта й
(5 септември 1997). Майка Тереза (ист. име Агнес
Бояджиу) основава през 1950 г. в Калкута, Индия,
ордена „Мисионери на милосърдието“, който има над
700 центрове в 133 страни по света. Тя е носителка на
Нобелова награда за мир за 1979 г.
6 Септември 2020г., Неделя,
Годишнина от Съединението на България
Официален празник честващ Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на
Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя).
Останалото под османска власт, българско население се стреми към обединяване с освободените българи. Така, през 1880 г. е създаден Българският таен
централен революционен комитет (БТРЦК), чиято основна задача е да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира
работата с месното население се учредяват и комитетите - „Съединение“. През
февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, който подкрепя
идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг.
Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той (в качеството си на лоялен васал на Османската империя) откаже да признае актът на
Съединението, въпреки силната народна воля начинанието губи смисъл и било
обречено на неуспех. Според някой от българските историци пред българския
княз не е имало дилема, тъй като той чисто политически не е могъл да откаже
да признае Съединението, защото това автоматично означавало да бъде свален
от престола. Но независимо какви са били историческите условия и неговите
лични подбуди, мъжеството му да подкрепи присъединяването на Източна

Румелия е важна гаранция за успеха на делото. На
6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на
Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил
Николаев. Арестуван е областният управител на
Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е
временно правителство начело с д-р Георги Странски,
което обявява присъединяването на Източна Румелия
към Княжество България. Два дни по-късно Батенберг
с нарочен манифест утвърждава присъединяването
на областта и приема да бъде титулуван занапред
като княз на Северна и Южна България. Князът лично пристига в Пловдив и определя за
свой помощник в Южна България д-р Странски. След продължителна дипломатическа
борба на Цариградската посланическа конференция (1885-1886) Съединението получава
признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба. За официален празник
на страната е обявен с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 28.08.2020 г.
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1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 47 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɦɚɝɢɫɬɴɪ) – ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɧɚɭɤɢ –ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɮɢɡɢɤɚ,ɱɨɜɟɤ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɋɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɞɚɧɴɱɧɨ ɨɛɥɚɝɚɧɟ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɢ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩɢ
ȼɢɫɲɟ / ɂɡɹɳɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ (ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɬɜɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɢɦɢɹ (ɯɢɦɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɪɭɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɋɬ. ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ)
ɰɢɜɢɥɢɡɚɱɰɢɹ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ.)
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɋɬ. ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɪɟɫɭɪɫɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɪɟɫɭɪɫɟɧ ɭɱɢɬɟɥ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ (Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.)
ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɟɬɚɩ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ȼɢɫɲɟ/ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ,
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ/ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ/ɡɞɪɚɜɧɢ ɝɪɢɠɢ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 73 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɞɴɪɜɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɇɚɱɚɥɧɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ, ɩɪɟɫɚ /ɪɴɱɧɨ/
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА: БРЕГЪТ НА РЕКАТА

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

Зимата била много сурова през онази година.
Имало големи дъждове и наводнения.
Един търговец пътувал към дома, когато видял
в долината пред себе си много хора да прекосяват
коритото на пресъхнала река. Знаел, че това е
опасно и изпратил слугата си да изтича и да каже
на хората бързо да излязат.
Но докато слугата стигне до тях, отекнал силен
грохот и прииждащата вода – бурна и пенлива –
отнесла мнозина.
Слугата и търговецът спасили толкова, колкото
могли. Когато ги извадили на брега на реката,
добрият търговец им дал топла храна и чай. Но
оцелелите не преставали да окайват за положението си, мърморели, че храната е блудкава и
чаят не им харесва.
Търговецът бил изумен, че след като са били
спасени от смърт, тези хора се окайват, вместо
да бъдат благодарни.
След малко един тибетски учител минал покрай
тях и му казал:

– Приятелю, хората така са
свикнали с
тревогите,
че когато ги
спасиш от
удавяне и ги
извадиш на
брега да се
подсушат, те започват да се безпокоят да не
хванат настинка. Добре е, че си ги избавил от
последствията на глупостта им, но да очакваш
да се променят е неразумно.
Търговецът понечил да предложи чай на учителя, но той изчезнал и реката отново пресъхнала.
– Хората се тревожат, защото мислят, че така
трябва. – казал слугата на търговеца.
Двамата се засмели и продължили да седят на
брега, без да се безпокоят повече за оцелелите,
защото всичко било наред.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДО 50 000 ЕВРО Е ПОДКРЕПАТА
ЗА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО МЯРКАТА COVID-19
С до 50 000 евро ще бъдат подпомогнати групи и
организации на производителите и предприятията по
подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане
за малки и средни предприятия (МСП) и признати
групи и организации на производители COVID 3“.
Финансовата помощ ще се предоставя за следните
производствени сектори: мляко и млечни продукти,
включително яйца от птици; месо и месни продукти;
плодове и зеленчуци, включително гъби; мед и пчелни
продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини;
технически и медицински култури, включително
маслодайна роза, билки и памук и готови храни за
селскостопански животни (фуражи).
По избор на кандидата размерът на еднократната
финансовата помощ е на база 5% от стойността на
декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти от горепосочените
сектори за 2019 г. или еднократно платима сума от 270
лв. за всяко едно заето лице, съгласно средно списъчния брой на персонала за периода март – юни 2020
г. Предстои да бъде обявен приемът на заявления.
С бюджет
от 93,5 млн.
лв. подмярка
21.1 „Извънредно временно подпомагане за
земеделските стопани
COVID 1“ ще
подпомогне
земеделски стопани, извършващи дейност в секторите
„Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени
лозя“, “Декоративни растения“, „Животновъдство“
(говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. и да отговарят на едно от условията:
да са кандидатствали за подпомагане по схемите за
директни плащания през Кампания 2019 и Кампания
2020; или да са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа
на пчеларите през 2019 г.; или да са бенефициенти с
действащ договор или одобрено заявление по мерките
от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ се предоставя под формата на еднократна сума, като размера й
се определя според площта и/или броя животни, но
не повече от 7 000 евро. За пчеларите максималният
размер на компенсацията е до 3 000 лв.
Допустимост за подпомагане
По подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ ще бъдат
обхванати регистрираните по реда на Наредба № 3 от
1999 г. земеделски стопани отглеждащи селскостопански култури извън допустимите по подмярка COVID
1. Изискване към кандидатите е да са кандидатствали
за подпомагане по схемите за директни плащания през
Кампания 2019 и Кампания 2020, или са бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от
ПРСР 2014 – 2020 г.
Земеделските стопани, които отглеждат свине и/
или птици са допустими за подпомагане, в случай
че са одобрени за предоставяне на държавна помощ
през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение
към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.
Кандидатства се до 21 септември 2020 г.
Един земеделски стопанин може да бъде подпомогнат безвъзмездно с до 7 000 евро, като размера на
еднократната финансова помощ се формира на база
средносписъчен брой на заетите лица в стопанството
за периода март-юни 2020 г. За кандидати, отглеждащи селскостопански култури сумата е в размер на 30
лв. за едно заето лице, за лица заети в отглеждането
на свине е 245 лв., а за работещите в животновъдни
обекти отглеждащи птици е 430 лв. Общият бюджет
на подмярката е 5,5 млн. лв.
Заявленията за подпомагане по подмерките COVID
1 и COVID 2 ще се приемат до 21 септември 2020 г.
в Общинските служби по земеделие по постоянен
адрес на кандидата (за физическо лице) или адрес
на управление на кандидата (за юридическо лице или
едноличен търговец).
Съгласно изготвения от Държавен фонд „Земеделие“ индикативен график, еднократната финансова
помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г., а по подмярка
COVID 2 в периода 10 – 20 ноември 2020 г.
Едно заявление по подмярка на мярка 21
Един земеделски стопанин, допустим за подпомагане и по трите подмерки може да подаде само
едно заявление за подпомагане по избраната от него
подмярка на мярка 21.
За допълнителни разяснения бенефициентите могат
да се обръщат към общинските служби по земеделие
или да пишат на електронната поща на Държавен
фонд „Земеделие“ dfz@dfz.bg.

50% ПО - НИСКА ТАКСА ЗА УСЛУГИ
НА А ГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Целият портал е съвсем нова концепция,
съвсем нов тип предлагане на всички услуги,
достъпни до момента
от регистрите, които
обслужва Агенцията
по вписванията.
Новият портал обединява сайтовете на
Търговския имотен регистър и всички услуги, които
до този момент бяха достъпни през двата регистъра,
сега са достъпни през този портал.
Това е съвсем нов начин на предлагане, тъй като
платформата увеличава възможността за достъп от
различни устройства и се работи само с поддържани
от производител версии, защото това повишат нивото
на сигурност.
Различен е начинът на регистрация. Регистрацията
се прави към момента на влизане в портала и всъщност
това е условие за ползването му.
Има три различни средства за автентикация - електронен подпис, ПИК от НАП или сертификат, издаден
от Агенция по вписванията.
Справките, които и до момента бяха публични и
безплатни, остават същите и за тях не се изисква
регистрация.
При използване на електронния начин за подаване
се осигурява 50% по-ниска такса.
3 нови електронни услуги има в имотния регистър. Те
са: проверка на статус на заявление по входящ номер,
проверка за конкретен имот към коя служба по вписванията се намира и калкулатор на държавни такси.
ПРОМЕНЯТ КОДА ПО БУЛСТАТ

Кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност,
и на другите физически лица – осигурители вече ще
бъде с 9 знака, а не с 10, както досега.
Промяната се прави, за по-добра защита на личните
данни, тъй като сега кодът съвпада с единния граждански номер, съответно с личния номер на чужденец.
Πpoмeнитe в Зaĸoнa зa peгиcтъp БУЛCTAT ca cвъpзaни c eвpoпeйcĸия Oбщ peглaмeнт зa зaщитa нa личнитe дaнни (GDРR) и щe зaceгнaт xиляди физичecĸи
лицa, peгиcтpиpaни
пo БУЛCTAT.
Идeятa e нoвият
дeвeтцифpeн ĸoд дa
ce гeнepиpa aвтoмaтичнo нa cлyчaeн
пpинцип oт Aгeнциятa пo впиcвaниятa,
ĸoятo вoди peгиcтъpa
пo БУЛCTAT.
Aĸo ce пpиeмe, пpoмянaтa щe влeзe в cилa в paмĸитe
нa 14-мeceчeн пpexoдeн пepиoд cлeд oбнapoдвaнeтo ѝ
в Дъpжaвeн вecтниĸ.
„Teзи измeнeния щe пoдoбpят пpaвнaтa cигypнocт
в тъpгoвcĸия oбopoт чpeз ocигypявaнeтo нa зaщитa
нa личнитe дaнни нa физичecĸитe лицa пpи тяxнoтo
oбpaбoтвaнe – ocигypявaнe нa зaĸoнocъoбpaзнo,
дoбpocъвecтнo и пpoзpaчнo oбpaбoтвaнe нa дaннитe“,
ce пocoчвa в cъoбщeниe нa Mиниcтepcĸи cъвeт.

Въпрос: Какви са сроковете за изплащане на
паричното обезщетение за временна неработоспособност?
Отговор на МТСП: Паричното обезщетение за
временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се
изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване
на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
- когато временната неработоспособност поради
общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни
след прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за
срока на неработоспособността, но за не повече от 30
календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия
или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични
обезщетения за временна неработоспособност се
възстановяват от лицата за периода, за който им е
отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение
за оставане без работа;
- когато временната неработоспособност е
настъпила преди прекратяване на срочни трудови
и служебни правоотношения, договори за военна
служба и договори за управление и контрол на тър-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2020г.

До 31-ви август: ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на
чуждестранни банки в страната
на окончателния данък по чл.
38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите
от лихви по банкови сметки на
местни физически лица, придобити през м. юли.
До 10-ти септември: 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.
До 14-ти септември: ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец август.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от
ЗДДС (включително получените авансови плащания),
с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец
август изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава
членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3
от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES- декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
август 2020 г.

говски дружества, паричното обезщетение се изплаща
за не повече от 30 календарни дни след прекратяване
на правоотношенията или договорите. Ако временната
неработоспособност е поради трудова злополука или
професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или
до установяване на инвалидност.
Въпрос: Прекратява ли се обезщетението при
бременност и раждане при прекратяване на осигуряването?
Отговор на МТСП: При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство (например
поради прекратяване на трудовото правоотношение на
лицето) през време на получаване на обезщетение за
бременност и раждане, на осигуреното лице се изплаща
парично обезщетение до изтичане на целия срок на
обезщетението за бременност и раждане – 410 дни, от
които 45 дни преди раждането.
Въпрос: Има ли право бащата на парично обезщетение при раждане на дете?
Отговор на МТСП: От 1 януари 2009 г. осигурените
за общо заболяване и майчинство бащи имат право на
парично обезщетение при раждане на дете за срок до
15 календарни дни, считано от датата на изписване на
детето от лечебното заведение при следните условия:
- осигурени са за общо заболяване и майчинство
към момента на ползване на правото;
- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;
- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл.
163, ал. 7 от Кодекса на труда;
- майката и бащата се намират в брак или живеят
в едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване и
майчинство бащи/осиновители имат право на парично
обезщетение при раждане на дете в размера, определен
по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за
бременност и раждане) , след навършване на 6-месечна
възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни,
през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на
труда, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство към момента на ползване на правото и имат не помалко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени
за общо заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения
на бащите/осиновителите при раждане на дете след
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият
като на майките (осиновителките) и на бащите при
раждане на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на сто
от среднодневното брутно трудово възнаграждение или
среднодневния осигурителен доход на бащата/осиновителя, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство
за периода от 18 календарни месеца, предхождащи
месеца, в който е датата, от която е разрешен отпускът.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ОТГЛЕЖДАМЕ И ДА СЕ
ГРИЖИМ ЗА КОСТЕНУРКА?

Костенурките са популярен избор за домашен любимец. Те са интересни, интелигентни и изискват сравнително лесни грижи. За някои хора те може да не са найприятните същества, но могат да бъдат много забавни,
чудесни другарчета на децата
и да ги научат на отговорност.
Ако сте решили да си вземете костенурка за домашен
любимец, прочетете тази
статия, за да разберете от
какви грижи се нуждае тя.
Хранене на костенурката
Някои костенурки се хранят с червеи, охлюви, риби и буболечки. Други са
тревопасни животни, консумиращи само растения и
зеленчуци. Изградете редовен хранителен режим на
домашния си любимец. Хранете го веднъж или два пъти
на ден с пресни храни, като можете да ги допълвате
със специални пелети за костенурки. За да определите
най-добрия хранителен план за нуждите на вашата
костенурка, се консултирайте с ветеринарен лекар или
служител в зоомагазин.
Местоживеене на костенурката
Най-подходящото място за отглеждане на костенурка
е аквариум. Количеството на водата, необходимо за
нейното жизнено пространство, варира в зависимост
от вида костенурка, която имате - сухоземна или водна.
Независимо от това, винаги трябва да използвате нехлорирана вода.
Инсталирайте на аквариума UV лампа, която ще
помогне на вашата костенурка да произвежда витамин
D3 и да бъде здрава. Също така сложете термометър за
въздух и вода, за да поддържате оптимална температура.
Водата трябва да се сменя редовно, а аквариумът и
филтърът да се почистват. Също така е необходимо често
да отстранявате мръсотия, останки храна и изпражнения. Поставете камъчетата, мини скали и островчета за
катерене и почивка. Украсете с безопасни за костенурки
растения и приспособления.
Как да се отнасяте към костенурката?
Тези екзотични животни нямат същата потребност
от контакт със стопанина си, както е при кучетата или
котките, например. И все пак е добре да им отделяте
време за игри и ласки. Когато искате да погалите костенурката, бавно я приближете отпред, така че ръката
ви да се вижда. За да я вдигнете, винаги я хващайте за
черупката, а не за крака или главата. Може да отнеме
известно време, преди вашият домашен любимец да
свикне с вас и да се отпусне, така че не се изненадвайте,
ако се скрие в защитната си обвивка или се опита да се
измъкне далеч от вас.
Ако сте оставили костенурката си на пода, бъдете
предпазливи, не я изпускайте от поглед, за да не избяга
и внимавайте да не я стъпчете. В случай че трябва да я
пренесете някъде, не я завъртайте твърде бързо, тъй като
това може да причини стрес. След като приключите игрите
с нея, внимателно я върнете в дома ѝ и измийте ръцете си.
Подобно на кучетата и котките, костенурките също
могат да хапят, когато изпитват тревожност или страх.
При ухапване почистете веднага раната с топла сапунена
вода, за да избегнете инфекция.
Как да се грижите за хигиената на вашата костенурка?
Повечето костенурки сами поддържат личната си хигиена, тъй като в по-голямата част от времето са във вода,
но някои може да се нуждаят от вана. Бързото изплакване
помага за премахване на мъртва кожа или водорасли.
Важно е да знаете, че костенурките са носители на
салмонела, затова, за да избегнете риска от заразяване,
не използвайте мивката или ваната си, за да къпете домашния си любимец. Можете да почиствате костенурката
си в леген или друг съд, предназначен само за тази цел.
Използвайте хладка вода и четка за зъби и внимателно изстържете черупката и крайниците. Не забравяйте
да почистите гънките на костенурката, където може да
са се събирали водорасли и други отпадъци. В случай
че забележите отделяне на малки люспести петна, не
се притеснявайте, в ограничени количества това е
нормално. Не използвайте сапун или шампоан - това
може да раздразни тялото на костенурката. Изплакнете я и когато приключите с измиването я поставете
обратно в аквариума.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ОКОСЕТЕ КАРТОФИТЕ
ПРЕДИ ДА ГИ ИЗВАДИТЕ
Стъблата на ранните картофи се окосяват задължително десетина дни преди изваждането. Извадените от всяко гнездо клубени се нареждат отделно,
без да се смесват. До вечерта те се изсушават от
влагата и от тях се отделят за семе. За през нощта
извадените картофи се покриват с полиетилен. Рано
сутринта покривката се вдига, а картофите се оставят до 12 часа на слънце, то ще убие всички вируси.
Не бива да ги оставяте обаче повече, защото защото
бързо потъмняват и позеленяват. След това се насипват в щайги и се оставят за съхраняване. Разбира
се, те не могат дълго да издържат.
Картофите за семе трябва да са големи колкото
яйце. Отделените се потапят в слаб разтвор на калиев
перманганат за около 30 минути, след което се измиват с течаща от маркуч вода и се разстилат върху чиста постелка, за
да се просушат.
На другия ден се
нареждат на един
пласт в щайги и
се оставят на шарена сянка за около месец, за да
позеленеят. Така
се съхраняват до
пролетта.

ЯБЪЛКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕРАТ
В ТОЧНОТО ВРЕМЕ
Ябълките започват да зреят. Между беритбена и
консумативна зрелост обаче има разлика. Кога да
откъснем вкусния и подходящ за съхранение плод?
Например трябва да се знае, че ябълките от сорта
Айвания, обрани преждевременно, остават тревисти
на вкус, без аромат. Плодовете на сорт Боровинка пък
никога не успяват да увеличат захарността си и все
са твърде кисели. Обрани прекалено късно Канадска
ренета и Зимна бананова бързо придобиват брашнеста
консистенция и не стават за продължително съхранение. Освен това в периода на съзряване ябълките
увеличават теглото си с 1 - 2 % на денонощие.
Има различни начини да се определи подходящият момент за бране. Първо - характерното за сорта оцветяване
на плода. След това - дали дръжката на плода се откъсва
от клонката. И накрая - потъмнели ли са семената.
При доста от сортовете плодовете не узряват едновременно и затова трябва да се обират поне на два пъти.
Ябълките се берат с дръжките. Когато са откъснати
без нея, празното място, като всяка открита рана, е
вратата, през която навлизат гнилостни микроорганизми. Затова плодовете без дръжки, както и наранените
и набитите, не могат да се съхраняват дълго. За да не
се набиват плодовете, е добре съдът, в който ще се
поставят да е покрит с платно.

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

НА

МЕЧО ГРОЗДЕ THYMUS SP. DIVERSA L.
Описание: Вечнозелено пълзящо храстче с приповдигащи се
крайни разклонения. Листата са
последователни, с къси дръжки,
с клиновидна основа, кожести,
целокрайни. Цветовете са бели
или розови, разположени на върха
на стъблото. Чашката и венчето са
петделни. Плодът е яркочервен. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Расте по сухи каменливи и скални
поляни в пояса на иглолистните гори в почти всички
наши по-високи планини.
Употребяема част: Използват се листата.
Лечебно действие: Успокоява болката и подпомага
изхвърлянето на песъчинките от пикочните пътища.
Дезинфекция на пикочните пътища при хроничен
цистит.
Приложения: • при бъбречни заболявания
• при хроничен цистит, пиелит и бъбречни камъни
• за диуретични чайове
• В българската народна медицина листата на мечото
грозде се използват при неволно напикаване, уриниране на кръв, захарен диабет, водянка, туберкулоза на бъбреците, неволно семетечение, бяло течение, подагра.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се вари в
500 мл вода, 10 минути. Пие се по 50 мл 15 минути
преди ядене, 4 пъти дневно. В отварата се слага малко
сода бикарбонат. При някои хора билката дразни стомаха (поради това, че се извличат и танините). Тогава
се приема по следния начин: 1 с.л. от билката, ситно
счукана, се залива вечер с 500 мл студена вода; на сутринта се прецежда и се пие по указания по-горе начин.
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! Да
се приема само по лекарско предписание!
Като продукт: Мечо грозде листа /Uve ursi folium/
Състав: Ронени, сухи листа от Мечо грозде – 100 %.
Препоръчва се при възпалителни заболявания на
бъбречните легенчета и пикочните пътища, след
овладяването на острия им стадий. Препоръчва се
лека алкализация на урината със сода бикарбонат или
вегетарианска диета.
Да не се употребява при бременност и кърмене. Да не
се приема от деца под 4 години. Възможни са реакции
като тежест в епигастриума, поради съдържание на
танин - горчив вкус; повръщане и гадене при пациенти
със заболяване на стомаха;при деца може да предизвика гадене и повръщане.

ТИРАМИСУ С УИСКИ

Продукти: 50 г какао на прах, 360 г маскарпоне,
50 г кафе, 2 с.л. уиски, 200 мл течна сметана, 220 г
бишкоти, 40 г пудра захар
Приготвяне: Сварява се
силно кафе, като 50 мл кафе
се залива с 340 мл гореща
вода, а след това се охлажда.
Прецеждаме го, след като
се свари, за да отстраним
утайката. Това можем да направим с помощта на цедка.
В кафето се добавя уискито
и се разбърква. Отделяме настрани да се охлади.
Докато течността се охлажда, маскарпонето го слагаме
в дълбока купа. Маскарпонето го разбъркваме, колкото
можем. В друга купа слагаме сметаната и пудрата захар
и ги разбиваме много добре с миксер. Сместа трябва да е
гъста. Маскарпонето и разбитата сметана с пудрата захар
ги смесваме и ги разбъркваме много добре с шпатула.
В правоъгълна тавичка редим ред бишкоти, ред крем,
ред бишкоти и ред крем. Трябва да завършим с крем. Изсипваме си кафето в подходящ съд. Всяка една бишкоти
потапяме в изстиналото вече кафе бързо и внимателно,
за да не се разпадне. Редим първия ред бишкоти. След
това с помощта на лъжица нанасяме от крема равномерно
и леко заглаждане. Пак потапяме бишкоти една по една
и нареждаме. Нанасяме крем. Най–накрая поръсваме с
какао с помощта на цедка.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

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!

Отива главният инженер на строителния обект
и гледа - шахта, пет метра в диаметър и 50 метра
дълбока, стълби, а на дъното свети прожектор.
- Какво е това чудо?!
- Ами по проект е така!
Инженерът взема проекта, обръща го на 180
градуса и вика:
- Това е фар бе, идиот! Фар!!!
Художници седят на брега на морето и рисуват
пейзажа. Минава японско семейство туристи. Бащата казва поучително:
- Деца, виждате ли как се мъчат хората, като си
нямат фотоапарат?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

