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.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

От 1 септември, всички работодатели
О
б
и
органи по назначаване трябва да осигурят
физическа дистанция между работещите
лица на най-малко 1,5 метра. Освен това
трябва да се извършва дезинфекция на помещенията и недопускането в тях на лица
с прояви на остри респираторни болести.
Всички работодатели трябва също така да
проведат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, да осигурят сапун
и вода и дезинфектант, както и лични предпазни средства на персонала в зависимост
от спецификата на работа и оценката на риска от коронавирус на работното място.
При възможност работният процес на колективните органи за управление и на служителите трябва да се провежда в дистанционна форма или да се установи работно
време с променливи граници или работа на
смени. При непосредствено обслужване на
клиенти, изискващо разстояние по-малко от
1,5 метра е задължително използването на
защитна маска за лице или предпазен шлем.
По изключение се допуска обслужване
на клиенти без защитна маска за лице или
предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
Остава изискването за носене на предпазна маска или друго средство, покриващо
носа и устата, в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения,
аптеки, оптики, национални центрове по
проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп
гражданите, железопътни гари и автогари,
летища, метростанции, търговски обекти,
църкви, манастири, храмове, музеи и други.
Изключение от задължението се допуска за клиентите в местата за хранене и в
питейните заведения, спортуващите на за-
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крито за времето на физическата дейност,
участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и
семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра
от останалите участници.
Възобновяват присъствените учебни
занятия в системата на предучилищното
и училищното образование. Целият учебен процес ще се организира и провежда
спрямо изготвените предварително от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката
насоки за работа в условията на Covid-19.
Във висшите учебни заведения присъствената дейност се осъществява според изискванията на самия университет,
както и при спазването на общите за
страната противоепидемични мерки. При
възможност обучителният процес се провежда и онлайн.
В езиковите и образователни центрове, както и занималните, услугите ще се
предлагат дигитално. В случаите, в които
това е невъзможно, е необходимо да се
осигури 1,5 метра физическа дистанция
между присъстващите.
От 1 септември свижданията в лечебните заведения се разрешават единствено за
близките на пациенти в терминален стадий.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПО СЛУЧАЙ 15-ТИ СЕПТЕМВРИ - ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН
Уважаеми директори на училища,
Уважаеми учители, ученици и родители,
Отново е 15 септември - първият учебен ден. Въпреки
трудното време, в което живеем, свързано с обявената извънредната епидемична обстановка в страната по повод разпространението на заразата COVID-19, първият учебен ден е
един от малкото дни в българския календар, чакан трепетно,
плахо и с нетърпение.
Всяка година на 15-ти септември звънът на училищната
камбанка вълнува всички ни с необикновена сила. Трудно
намираме най-хубавите думи да изразим трепета и емоциите
си от срещата в училище с приятели и учители. Ще ни се вълнението да ни съпътства дълго, да прави живота ни усмихнат
и слънчев, мечтите ни – смели, постъпките ни – разумни.
Скъпи първокласници,
Вашият първи учебен ден е начало на едно вълнуващо пътешествие, което не
винаги ще прилича на приказка, не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде
интересно и полезно. Доверете се на Вашия първи учител, защото той знае посоката
и ще ви води по пътя на познанието, ще ви подкрепя и ще ви окуражава!
Скъпи ученици!
Бъдете любознателни и смели в преследване на мечтите си! Отворете умовете си
за просвещението и приемете неоценимата помощ на своите учители, за да откриете
най-доброто в себе си.
Уважаеми родители!
Бъдете до своите деца по пътя на израстването им като знаещи и можещи хора,
поощрявайте любопитството им, създавайте им усещането, че знанието е ценност!
Уважаеми учители!
Носите на плещите си най-големия и отговорен товар - не само да изучите децата
ни, но и да ги подкрепяте в трудностите, които ги чакат по пътя на знанието. Да ги
убедите, че знанието и науката са мъдрост, която винаги дава своите плодове.
На всички вас честит първи учебен ден!
Пожелавам ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година!
д-р АРБЕН МИМЕНОВ Кмет на община Сатовча
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 78
На 4 септември 2020 година се на улица, започваща от О.Т. 442 и
проведе заседание на Общински завършваща с тупик между имоти
УПИ XIV-442, кв. 71 и УПИ IX-423,
съвет – Сатовча.
кв. 53 по плана на село Сатовча;
На заседанието бяха приети:
- за изработване на Подробен ус- Отчет за състоянието на общинтройствен план – план за регулация
ския дълг към 31.12.2019 г.;
- Отчет за изпълнение на бю- (ПУП-ПР) за изменение на уличнаджета на община Сатовча към та регулация на улица, започваща от
О.Т. 67 и минаваща между имоти
31.12.2019г.;
- Докладите за осъществената УПИ X, УПИ XI и УПИ XII, кв. 10
от читалищата през 2019 година по плана на село Плетена;
- за изработване на Подробен усдейност и разходваните бюджетни
тройствен план – план застрояване
средства;

- Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на
община Сатовча.
Общинският съвет допусна съществуването на маломерни паралелки – 32 самостоятелни и 16
слети, за учебната 2020/2021 г.
Общинският съвет – Сатовча,
даде съгласие:
- за внасяне на мотивирано предложение в МОН за запазване на
статута на средищни училища на
СУ „Св. св. Кирил и Методий” –
село Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – село Кочан, СУ „Христо
Ботев” – село Вълкосел, и СУ „Св.
Климент Охридски” – село Слащен,
за учебната 2020/2021 г.;
- за отпускане на финансова
помощ в размер на 20 000 лева на
Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров”
– ЕООД, гр. Гоце Делчев, за закупуване на ангиографска апаратура;
- за провеждане на групово
постепенна сеч, прореждане и
техническа сеч за осветляване на
горски път в местността Връбница,
землището на село Долен, предвидена в Горскостопанския план на
общинските горски територии на
община Сатовча, одобрен през 2019
г. и отдаването на дървесината на
физически лица, които не са търговци, за лична употреба без право
на продажба;
- за изработване на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за
изменение на уличната регулация

(ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на имот ПИ с идентификатор 21868.69.23 от начин на
трайно ползване изоставена орна
земя и имот ПИ с идентификатор
21868.69.29 от начин на трайно
ползване друг вид земеделска земя,
находящи се в местността „Милев
гроб“, землище на село Долен, община Сатовча, в начин на трайно
ползване урбанизирана територия
за изграждане на Цех за обработка
на камък, търговски обект, ремонтна работилница и офиси;
- за безвъзмездно ползване на футболен стадион, находящ се в имот
от кв. 35 по плана на село Кочан,
представляващо публична общинска
собственост, на Сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Червено
знаме“ – село Кочан за 5 години;
- за продажбата на алуминиеви
прозорци – общинска собственост,
демонтирани в следствие санирането на сградата на средно училище
„Христо Смирненски“ – село Кочан,
община Сатовча;.
- предостави на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя
от общинския фонд, придобита от
общината на основание отменения
чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване
на наследниците на Ибраим Алилов
Камбошев – бивш жител на село
Кочан, поземлен имот с идентификатор 10046.2.231 в землището на
село Ваклиново, с площ на имота 3
372 кв. м, нива, и поземлен имот с
идентификатор 39089.26.96 в землището на село Кочан, с площ на
имота 2 032 кв. м, ливада.

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

14 Септември 2020 година, Понеделник,
Професионален празник на пожарникарите
На 14 септември 1905 г. е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България.
Празникът е обявен с решение 385 от 13 септември
1995 г. на Министерски съвет като професионален
празник на служителите от Националната служба
за противопожарна охрана на МВР, която от 22 юли 2008 г. е Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“. На 1 януари 2011 г. се създава Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, която
обединява Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ и Главна
дирекция „Гражданска защита“ (професионалният празник на дирекцията е
на 18 юли - датата, на която през 1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който
утвърждава Наредба-закон за противовъздушната
отбрана и химическата защита на Царство България).
Кръстовден
Православната църква отбелязва днес църковния
празник - „Въздвижение на Светия кръст Господен“,
наричан от народа Кръстовден. Светата православна
църква извършва поклонение на кръста Господен четири пъти в годината - на третата неделя от Великия
пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на
1 август и на 14 септември. По древен обичай на този ден се прави водосвет и
свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение. Според църковното
предание Света Елена, майката на император Константин Велики, се счита
за ревностна християнка. Тя се отправя към светите места в Палестина, за да
потърси гроба Господен, който два века по-рано е затрупан от гонителите на
християните. Усилията й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на гроба,
както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато чрез
докосване с един от тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този
животворящ кръст Елена изпраща на сина си в Константинопол, а самият кръст
е положен в главната Йерусалимска църква. След време над пещерата на гроба
Господен построяват храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на 14 септември 335 г. На този ден се събират хиляди поклонници. За да
могат всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го „въздвижва“
над главите на присъстващите. От това „въздвижение“ получава своето име и
празникът. По традиция на Кръстовден се спазва строг пост. Народният празник е свързан с края на летния и с началото на есенния селскостопански сезон.
От Кръстовден или от Симеоновден (1 септември) може да започне сеитбата
на зимните житни култури. На Кръстовден се „осветява“ семето за посев. В
някои райони на страната празникът е наречен гроздоберник, защото тогава
там започва гроздоберът.
15 Септември 2020 година, Вторник,
Световeн ден на демокрацията
Отбелязва се от 2008 г. съгласно резолюция
62/7 на Общото събрание на ООН от 8 ноември 2007 г. за 20-годишнината (3-6 юни 1988
г.) от провеждането в Манила (Филипините)
на Първата международна конференция на
страните с „възстановени“ демокрации.
16 Септември 2020 година, Сряда,
Ден за защита на озоновия слой
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването
/1987/ на Монреалския протокол за веществата, които нарушават
озоновия слой.
17 Септември 2020 година, Четвъртък,
Ден на София
Чества се на църковния празник Св. мчци
София, Вяра, Надежда и Любов с решение на
Общинския съвет от 25 март 1992 г. Съгласно
Наредба за символиката и отличията на Столична
община, приета с Решение 23/20 декември 2007
г., в Деня на София се провежда тържествена сесия на Столичния общински
съвет, на която се връчват отличията на Столична община. Пред църковния храм
„Св. София“ се провежда тържествена церемония, посветена на Деня София.
18 Септември 2020 година, Петък,
Световен ден за мониторинг на водата
Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху
качеството на водата. Наблюдават се ключови показатели за здравето на хората
и жизнеспособността на екосистемите. В мониторинга могат да участват доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища
и неправителствени организации. Събраните от целия свят данни се подават
на Американската фондация за чиста вода.

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

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 11.09.2020 г.
4
6
1
7
2
1
1
1
1
1
4
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
12
39
1
2
1
2
1
2
3
1
4
3
2
1

1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 59 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 ɢ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɤɨɦɩ.ɧɚɭɤɢ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
(ɍɱɢɬɟɥ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɝɨɪɟɧɟ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɢ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɦɭɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩɢ
ȼɢɫɲɟ / ɂɡɹɳɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɢɡɤɭɫɬɜɨ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɢ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (- ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɪɭɫɤɢ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɟɡɢɤ.)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ)
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ,
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ I – IV ɤɥɚɫ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ɋɟɫɭɪɫɟɧ ɭɱɢɬɟɥ
ȼɢɫɲɟ/ɋɩɟɰɢɚɥɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ,ɉɅɂɇ, Ɋɟɫɭɪɫɟɧ ɭɱɢɬɟɥ
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 ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ I – IV
ȼɢɫɲɟ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ȼ1
ɤɥɚɫ- ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ V-VII
ȼɢɫɲɟ/ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɤɥɚɫ - ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ)
ɰɢɜɢɥɢɡɚɱɰɢɹ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ.)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ/ɮɢɡɢɤɚ, ɯɢɦɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ /Ɋɟɥɢɝɢɹ
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
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 74 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
ɋɥɭɠɢɬɟɥ ɝɢɲɟ ɩɨɳɟɧɫɤɚ ɫɬɚɧɰɢɹ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɞɴɪɜɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɭɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɪɴɱɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɬɟɤɫɬɢɥɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
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Живял едно време човек, на който като му
дошло времето и умрял. Огледал се и много се
учудил. Тялото му лежало на леглото, а у него
останала само една душа. Голичка, прозрачна
и всичко се виждало като на длан. Разстроил се
човека – без тяло станало някак си неприятно и
неуютно.
Всички мисли плавали в душата му като разноцветни рибки. Всичките му спомени лежали на
дъното на душата му – взимай и разглеждай. Сред
тези спомени имало красиви и хубави, такива, които ти е приятно да разгледаш. Но имало и такива,
от които на самия човек да му стане страшно и
противно. Опитал се да изхвърли от душата си
лошите спомени, но не се получило. Тогава той
се постарал да сложи отгоре по-симпатичните
спомени. И тръгнал по определената му пътека.
Бог само погледнал човека и нищо не казал.
Човекът решил, че Бог в бързината не е забелязал
другите му спомени, зарадвал се и се отправил
в рая, тъй като Бог не затворил вратите на рая
пред него.
Минало време, трудно може да се каже колко,
тъй като там, където попаднал човека, времето
вървяло не както на Земята. И човекът се върнал
назад, към Бога.
- Защо се върна? – попитал го Бог. – аз не ти
затворих вратите на рая.
- Господи, не ми е добре в твоя Рай. – казал човека. – Страхувам се да направя и крачка – малко
е хубавото в моята душа и не може да се прикрият
глупостите, които съм вършил. Страхувам се, че
всички виждат колко съм лош.
- А какво искаш? – попитал Бог, доколкото той
е творец на времето и има от него достатъчно,
за да отговори на всеки.
- Ти си могъщ и милосърден, - казал човека. Ти видя каква е душата ми, но не ме спря, когато
се опитвах да скрия греховете си. Съжали ме,
прибери от душата ми всичко лошо.
- Аз очаквах съвсем друга молба, - отговорил
Бог. – Но ще направя това, което искаш.
И Бог взел от душата му всичко, от което се

срамувал човека. Премахнал от паметта му предателствата и измените, страхливостта и подлостите, лъжите и клеветите, алчността и мързела.
Но забравил за ненавистта, човекът забравил и за
любовта, забравил за своите падения, забравил
и за своите полети. Душата стояла пред Бога
празна – много по-празна от мига, когато човекът
се появил на света.
Но Бог бил милосърден и върнал всичко обратно в душата. И тогава човекът отново попитал:
- Какво да правя, Господи? Ако доброто и
злото в мен са така преплетени, къде да ходя?
В Ада ли?
- Върни се в рая, - отговорил Творецът, - аз не
съм създавал нищо друго освен рая, а Ада ти го
носиш в себе си.
И човекът се върнал в рая, но минало време и
той отново застанал пред Бога.
- Господи! – казал човека. – Не ми е добре в
твоя Рай. Ти си могъщ и милосърден. Съжали ме
и ми прости греховете.
- Аз очаквах съвсем друга молба, - отговорил
Бог. – Но ще направя така, както искаш.
И Бог простил всичко, което човекът е извършил. И човекът се върнал в рая. Но минало време
и той отново се върнал и застанал пред Бога.
- Какво искаш сега? – попитал Бог.
- Господи! – казал човекът. – Не ми е добре
в твоя Рай. Ти си всемогъщ и милосърден и ми
прости. Но аз сам не мога да си простя. Помогни ми!
- Очаквах такава молба, - отговорил Бог. – Но
това е камъкът, който не мога да помръдна....

14 - 20 септември 2020г., брой 37

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПОЛУЧИХА
22 МЛН. ЛЕВА ПО DE MINIMIS
ДФ „Земеделие“ изплати близо 22 млн. лева (21 758
786) на 13 065 животновъди по помощта de minimis.
Субсидии получиха земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.
Периодът, в който фермерите можеха да кандидатстват
по схемата продължи от 11 до 24 август.
Ставките за подпомагане са:
• 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то
животно за млечни крави под селекционен контрол;
• 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то
животно за млечни крави;
• 20 лв. за млечни крави в планински райони;
• 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 30 лв. от 51-то
животно за месодайни крави и/или юници;
• 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
• 80 лв. за биволи;
• 15 лв. до 200-то
животно, вкл. и 10
лв. от 201-то животно
за овце-майки и/или
кози-майки под селекционен контрол;
• 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
• 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не
са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;
Целта на извънредната помощ е да се подкрепят
животновъдите, които търпят загуби заради сушата
и негативното влияние на пандемията от коронавирус
(COVID-19). Общият размер на средствата по схемата
de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност
на 25 хил. евро за период от три последователни
данъчни години.
Останалите земеделски стопани ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните
административни проверки.

ВИЖТЕ

ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПРИ ПОДАВАНЕ
НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети
(ГФО) и годишни доклади за дейността за малки,
средни и микро предприятия.
Крайният срок за подаването им за 2019 г. изтича
на 30 септември 2020 г.
Според промените, отпада необходимостта да се
представят документи, доказващи приемането на
годишния финансов отчет и годишния доклад за
дейността (покани за свикване на общи събрания,
протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.).

Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния
компетентен орган, се доказва с представяне на
декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2,
т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния
представител на търговеца или юридическото лице с
нестопанска цел.
Промените влязоха в сила от 14.03.2020 г., с приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел.
Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес.
Големи предприятия са тези, които към 31 декември
на текущия отчетен период надвишават най-малко
два от следните показателя: балансова стойност на
активите - 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за
отчетния период - 250 души.
Имотният и Търговският регистър вече са на нов
общ портал.
Според статистиката за 2018 г., тези компании са
около 3-4% от всички предприятия.
По данни на Агенцията по вписванията, подадените
ГФО от 01.01.2020 г. до момента са 143 808. От тях
76% са подадени по електронен път, а 24% - на гише.
Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО)
за 2019 г. (330 343), до края на септември 2020 г. се
очаква да бъдат подадени над 186 000 заявления.

ОТПУСКАТ

СЕ 270 ХИЛ. ЛЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА РЕКОЛТАТА ОТ ЯБЪЛКИ И КРУШИ

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели
270 000 лв. по помощта de minimis на преработвателни
предприятия за компенсиране на част от разходите,
свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова
продукция и други операции по преработка на ябълки
и круши - реколта 2020 г. Помощта е част от мерките,
които се въвеждат от държавата като облекчения за
земеделските стопани заради пандемията от коронавирус (COVID-19).
Предприятията трябва
да бъдат регистрирани по
чл. 12 от Закона за храните
и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по
списък от БАБХ).
На финансиране имат
право всички предприятия, които завишат обема
на изкупената продукция от регистрирани земеделски
производители с над 15% спрямо 2019 г.
Предвидените ставки за подпомагане са:
- ябълки - единичната ставка от 26 лв./тон;
- круши - единичната ставка от 42 лв./тон.
Предвижда се признати организации и групи на производители, чиито членове са заявили през Кампания
2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за
плодове, да бъдат допустими за подпомагане.
Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.

Въпрос: Тъй като рядко ходя на зъболекар и
много отдавна не са ми вадени зъби, не съм запознат с полагащото ми се от НЗОК, след като
съм здравно-осигурен. Не съм запознат и с нормативната база, а което знам е от обща култура.
Преди два дни ми се наложи да извадя мъдрец и
ме насочиха към определен зъболекар, за който ми
казаха, че работи със здравната каса. След като
ми извади зъба и на въпрос от моя страна: какво
дължа, той ми заяви, че дължа 250лв. Попитах
го, ваденето не се ли покрива от НЗОК, а той ми
отговори, че тъй като било много сложно затова
не се покривало. Нямах толкова пари и се разбрахме утре да му заплатя. Въпросите са ми: 1.
Имам ли право на безплатно вадене на зъб и колко
трябва да доплатя? 2. Има ли право лекарят да
ми откаже да отчете това вадене през здравна
каса или няма това право, при положение, че той
има договор, а аз съм здравно осигурен? 3. Как да
процедирам утре, когато той отново ми каже,
че му дължа 250лв?
Отговор от НЗОК: От 01.01.2020 г. НЗОК заплаща частично пакети дентални дейности за здравноосигурени лица над 18-годищна възраст, както следва:
1. В първичната извънболнична дентална помощ:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус,
веднъж за съответната година, като доплащането от
пациента е 1,80 лв.
б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:
- обтурация с химичен композит или амалгама,
като доплащането от пациента е 4,00 лв.
и/или
- екстракция на постоянен зъб с анестезия, за което
доплащането от здравноосигуреното лице е 4,00 лв.
2. В специализираната извънболнична дентална
помощ:
а) специализиран обстоен преглед, като доплащането от пациента е 1,80 лв.
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия, като доплащането е 7,50 лв.
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, като
доплащането е 13,50 лв.
г) контролен преглед след някоя от дейностите
по букви „б“ и „в“, като доплащането от пациента
е 0,80 лв.
Пакетът дентални дейности от специализираната
извънболнична дентална помощ се извършва от
лекар специалист по орална хирургия, сключил
договор с НЗОК за оказване на специализирана
извънболнична дентална помощ, след представяне
на направление „бланка МЗ 119А“. Направлението се издава от дентален лекар, сключил договор
с НЗОК за оказване на първична извънболнична
дентална помощ.
Екстракцията (ваденето) на зъб, включена в пакета
дейности заплащан от НЗОК, се отнася за всички
зъби, независимо от това дали те са мъдреци.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
СЕПТЕМВРИ 2020г.
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 VIESдекларация 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.
До 15-ти септември: ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември
за корпоративния данък по Закона за корпоративното
подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец август.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец август.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване на
сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август.
До 20-ти септември: ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец август
2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
Уточняваме, че екстракциите на полуретинирани и
ретинирани мъдреци не са включени в договорения
пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор
за денталните дейности.
Ако смятате, че правата Ви са нарушени, имате право
да подадете жалба в районната здравноосигурителна
каса, на чиято територия осъществява дейност денталният лекар, като е необходимо да предоставите
конкретни данни, евентуално издаден медицински и/
или финансов документ и др., за да бъде извършена
проверка по случая.
Въпрос: Искам да питам дали заявление за Европейска здравноосигурителна карта могат да се подават в
РЗОК и какъв е срокът за издаването им. В интернет
има информация за 15 дни, но има ли вариант да е пократък този срок.
Отговор от НЗОК: Съгласно нормативната уредба
заявленията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подават от лицата чрез
районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене (постоянен или временен адрес) в определени
пунктове за това. Те се основно в клоновата мрежа на
Банка ДСК.
В случай че е необходимо спешно получаване на
ЕЗОК - когато не може да се изчака технологичното
време по обработката на заявката и отпечатването на
ЕЗОК, в нормативната уредба е предвидена възможност
да се издава Удостоверение за временно заместване
(УВЗ) на картата. То дава същите права като ЕЗОК, но
има срок на валидност 2 месеца. За целта е необходимо
да подадете до директора на РЗОК (по местоживеене)
заявление за издаване на УВЗ на ЕЗОК.
На интернет страницата на НЗОК в меню „За гражданите“ – линк „Издаване на ЕЗОК“ е предоставена
възможност заявленията за издаване на ЕЗОК и УВЗ
на ЕЗОК да се разпечатат.
Там са публикувани и „Указания за попълване на заявлението“, както и „Списък с пунктовете за приемане
на заявления за ЕЗОК“.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ХРАНЕНЕ НА КОНЧЕТАТА
ПРЕЗ БОЗАЙНИЯ ПЕРИОД

Храненето на кончетата през бозайния период е свързано със закономерностите в тяхното развитие. На изобилното или недоимъчното хранене през този период най-силно
реагират онези телесни части на кончетата, които имат
най-интензивен растеж. Нарушението на храненето през
утробния период се отразява най-силно върху развитието
на тръбестите кости, което не може да се компенсира през
периода след раждането.
През първите дни кончетата се хранят с коластра,
която е богата с редица
хранителни вещества. През
този период кончето бозае
средно веднъж на час, или
около 24 пъти в денонощието. Малката вместимост на вимето на кобилата и на
стомаха на кончето налагат то често да бозае. Ето защо
кобилата през първия месец, докато кончето не е укрепнало, не трябва да се използва за работа, за да може то
редовно да бозае. Развитието на кончето през този период
зависи от количеството и от състава на млякото на кобилата. Независимо от млечността на майката още от края на
първия месец на разположение на кончетата се поставят
в специални ясли овес и доброкачествено сено. Първоначално кончето поема по 100 гр. овес, но с напредване
на възрастта количеството му се увеличава. Към края на
бозайния период кончето приема 3-4 кг овес и 1-2 кг сено.
На малките кончета трябва да се дава на воля чиста вода.
Критичен момент в храненето на кончетата е периодът
след отбиването. Тогава обикновено развитието се прекъсва. За да се избегне това прекъсване, необходимо е през
последните месеци от бозайния период (5-6 месеца след
раждането) да им се дава достатъчно количество сено и
овес, за да може след отбиването да получават нормалното количество хранителни вещества за среден дневен
прираст от 700 до 1000 гр. При хранене на чистокръвни
кончета към храната се включва допълнително от 4 до 6
литра пълномаслено или обезмаслено мляко.
Растежът на кончетата от различните породи е различен
в зависимост от скорозрелостта на породата. Така например растежът на тежковозните и чистокръвните кончета
към края на третата година почти е завършен, докато на
дунавските той завършва едва към 5-ата и 6-ата година.
Тези различия трябва да се имат предвид при храненето.
През последните години при храненето на чистокръвни
кончета се използват комбинирани смески. От балансираните смески се получават значително по-добри резултати
при храненето на подрастващи кончета. При хранене на
чистокръвни кончета се препоръчва следната смеска:
Смеска за подрастващи кончета до 2 години
Овес
48,50%
Царевица
10,0%
Соев шрот
10,0%
Пшенични трици7,6%
Ечемик
10,0%
Дрожди
4,4%
Сухо обезмаслено мляко
5,0%
Минерални вещества
1,5%
Витаминни концентрати 3,0%
ЗАСАЖДАНЕ НА ЧЕРЕШИ
Засаждането на черешите
се извършва есента - от края
на октомври до началото или
средата на декември, т.е. до настъпването на големи студове.
Когато се пропусне този срок,
черешата се засажда и рано
напролет, но всички предшестващи мероприятия се извършват есента. Есенното засаждане на черешите осигурява по-добро прихващане
и развитие на фиданките през следващата година.
Преди самото засаждане на черешите в посадъчните дупки се внася по 10 кг угнил оборски тор, 300
г двоен суперфосфат и 150 г калиев сулфат, които се
смесват добре с почва. На дръвчетата за засаждане се
прави основен преглед. Ако е допуснато подсушаване
на корените, те се потапят във вода за едно денонощие.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Всички дръвчета с повредени корени и надземна част
от гризачи, студ или нараняване се бракуват, а също и
заразените с кръвна въшка.
Подготовката на дръвчетата за засаждане се състои
в опресняване на некалусиралите рани и слабо съкращаване на скелетните корени. В процеса на самото
засаждане те се ориентират по посока север (изпъкналата част на присадката) - юг (чепчето), корените се
разполагат правилно в дупката и след засипване с рохка и влажна почва, поддръпване и притъпкване мястото на присаждане трябва да остане най-малко 5-6 см
над почвената повърхност. Тази дълбочина на засаждане трябва да се спазва, защото при по-голяма дълбочина (присадката под почвената повърхност) има
опасност от загиване на дърветата, каквито случаи са
наблюдавани в производствената практика.
Около всяко новозасадено дърво се оформя пристъблена чаша, полива се с 20-30 л вода за да прилепне почвата около корените, а за запазване на влагата
може да се мулчира със суха почва, торф и др. За предпазване от зайци през зимата, фиданките се обвиват
с амбалажна хартия или други подходящи материали.
Първата резитба на черешите (съкращаване) се прилага в края на зимата - началото на пролетта.

ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
В ДАДАН-БЛАТОВ КОШЕР И В ЛЕЖАК

По време на последния основен есенен преглед се определя силата на семействата по междурамията, заети с
пчели. Съответно се оставят толкова пити за зимуване,
колкото е броят на заетите с пчели междурамия. Силните
семейства се оставят на 10-12 пити. Средните - на 7-8
пити, а слабите на 4-5
пити. Получените данни
се вписват в дневника.
След това се определя мястото, на което
ще остане да зимува
семейството и се пристъпва към подреждане
на гнездото.
Различаваме зазимяване на пчелите в средата на кошера, като семейството се ограничава от двете страни с
преградни дъски, а оставащото празно пространство се
запълва с отоплителни материали и зазимяване в едната
страна на кошера (в ляво или дясно). Подреждането е от
едната страна на кошера (западната), а другата страна се
ограничава с преградна дъска. Останалото пространство
зад нея се запълва с отоплителни материали.
Подреждането в кошерите лежаци става по същия начин.
В 18-рамковите кошери лежаци по желание на пчеларя
могат да се зазимяват по две семейства. По средата кошерът се разделя с плътна преградна дъска, за да не се
присъединяват двете семейства. При подреждането на
гнездото трябва да се спазват известните правила.
Разположението на хранителните запаси в гнездото
може да се извърши по следния начин:
• в средата на гнездото се поставят 2-3 плодникови
пити с по 2-2,5 кг мед, а от двете страни - по 2-4 пити с
по 3-3,5 кг мед със светлокафяв цвят (в зависимост от
силата на семейството);
• при по-малки хранителни запаси през есента, средните пити трябва да бъдат с по 3,5 кг мед, а останалите
отстрани с по 2-2,5 кг
• последният начин на подреждане се прилага, когато
най-пълните пити се поставят към страничната стена
на кошера и колкото се отива към преградната дъска, се
слагат пити с по-малко мед.
И в трите случая входът се оставя срещу средните пити
на сформираното гнездо. Дължината му е толкова сантиметра, колкото са междурамията с пчели, които сме
преброили. Поставят се и мишите предпазители.
Затоплянето на кошера се извършва с отоплителни материали. Те се поставят отстрани (зад преградните дъски)
и отгоре върху възглавницата. Не се свалят хранилките,
тъй като те изпълняват ролята на своеобразна камера за
кондензиране на влажния въздух, постъпващ от гнездото.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ДЕМИР БОЗАН КАНДИЛКОЛИСТНО ОБИЧНИЧЕ
Кандилколистното обичниче или както го наричат още - Демир Бозан,
се опрашва както от вятъра, така и от насекоми,
които събират полен от
неговите цветове.
Кандилколистното обичниче е многогодишно растение с късо хоризонтално коренище. Цялото е покрито
със синкав налеп.
Приосновните листа са 4 пъти разделени, разширени в основата си във влагалище. Стълбовите листа са
обикновено по-малко наделени и с по-тесни делчета.
Характерни белези на цвета са:
- невзрачен
- дребен околоцветник
- многобройни тичинки с дълги гъвкави дръжки с
висока продукция на дребни и леки поленови зърна,
които се разнасят далече от вятъра при липса на
нектар.
Съцветието е гъста или рехава щитовидна метлица
с прицветници в основата на цветните дръжки.
Околоцветните листчета са 4, които са белезникави
и бързо опадват.
Тичинките са многобройни с дълги, кухи бели или
розови дръжки, които се разширяват от основата
към върха си.
Плодниците са от 6 до 15. Техните близалца са значително удължени, което увеличава приемащата им
повърхност. Сборният плод е съставен от орехчета.
Установен е в следните флористични райони: Стара
Планина, Витошки район, Беласица, Рила, Родопи,
Средна гора, Западни гранични планини, Пирин,
Славянка, Черноморско крайбрежие, Североизточна
България, Дунавска равнина, Тунджанска хълмиста
равнина и Странджа.
Кандилколистното обичниче или както го наричат
още - Демир Бозан, отварата от което според народните вярвания и магии се смята за любовен елексир,
расте из храсталаците и по тревистите места.
То, както и останалите видове от рода си е отровно
поради съдържанието на алкалоиди(бисбензилизох
инолинови и др.)
Използват се надземните части.
Притежава противотуморно и хипотензивно (намалаващо кръвното налягане) действие. Цени се и
заради декоративната му стойност и като медоносно
растение, въпреки, че не отделя нектар.

СПАГЕТИ ”СЮРПРИЗ”

Продукти:
- 1 глава лук,
- 3-4 скилидки чесън,
- 2 бр. червени чушки,
- 1 буркан стерилизирани домати,
- 100 гр. луканков салам,
- 50 гр. маслини,
- зехтин, червен пипер,
- майорана, черен пипер, босилек,
- 500 пилешко филе,
- 500 гр. спагети
Приготвяне: Приготвяне: Пилешкото месо се нарязва
на жулиени и се запържва в малко зехтин. След това
добавете нарязаните на ситно лук и чесън. Прибавете
и чушките (също нарязани на жулиени), гответе още
няколко минути, добавете салама, доматите (обелени и
пасирани заедно с водата) и подправките. Разбъркайте
добре и захлупете с капак да се задушава. След като соса
се сгъсти, добавете нарязаните маслини и свалете от
огъня. Спагетите се сваряват в подсолена вода. Отцеждат
се и се поръсват със зехтин. Разбъркват се добре. В подходяща чиния сложете от спагетите, направете кладенче
в средата и там сипете от вкусния сос..
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!

Пиян мъж се прибира в къщи в три и половина
през нощта. Жена му започва да крещи:
- Как смееш да се прибираш толкова късно, бе?!
Три и половина през нощта !!!
Мъжът спокойно отговаря:
- Не викай, ма! Кой ти е казал, че се прибирам?!
Минавам само да си взема китарата...
Жена отива при съседа:
- Комши, да дойдеш да ми смениш контакта?
- Е, мъжът ти не може ли?
- Страх ме е да не го удари тока...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

