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СПИСЪК

На дарителите и дарените средства за периода
на второ четиримесечие на 2020 година в Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
На основаниее чл.14,
чл 14 Г
Глава трета от
Вътрешен правилник на Общински
фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча” Ви предоставям следната информация за второ
четиримесечие на 2020 година:
За периода от 01.05.2020 – до
31.08.2020 година в Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча” са постъпили
общо 4 049,17 лева. За второ четиримесечие на 2020 година няма разходвани средства.
Общо постъпили в сметката на Фон-

КАК

31 08
08 20
2020
020 година са 153 569.79
569 79
даа до 31.08.2020
лева. Общо изплатени по решение на
Комисията към 31.08.2020 година са
103 979,67 лева. Общо подпомогнати
от Фонда 61 деца, от които 23 допълнително. Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка
на Фонда са в размер на 49 590.12 лева.
Председател на
Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните
деца от Община Сатовча” и
Кмет на община Сатовча
д-р Арбен Мименов

ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ НАЙ-ДОБРЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С

COVID-19

Публикуваме няколко съвета,
с които да сведем до минимум
възможността от заразяване с
COVID-19.
1.Необходимо е да носим предпазна маска, за която трябва да
сме се уверили, че е правилно поставена:
• Уверете се, че маската покрива
правилно лицето Ви – от извивката на носа до под брадичката;
• Преди поставяне и сваляне на
маската почиствайте ръцете си
със сапун и вода или с дезинфектант/гел за ръце на основата на алкохол;
• Сваляйте маската отзад напред – т. е. без да докосвате предната ѝ част;
• Ако ползвате маска за еднократна употреба, изхвърлете я веднага, след
като я свалите;
• Ако ползвате маска за многократна употреба, изпирайте я възможно найскоро след употреба – с препарат, на 60 о С
Може да ползвате и друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал
и т.н.).
2.Честото миене на ръцете и спазването на физическа дистанция също намаляват вероятността да се заразим с COVID-19.Пазейки себе си, пазим и
околните!
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УЧЕНИЦИ С МИСИЯ ЗА ПРИРОДАТА
В слънчевия октомврийски ден учениците от екоклуб „Чиста природа. Движение.
Здраве“ в СУ Сатовча проведоха занятие на тема „Взаимовръзка човек - природа“.
Учениците разбраха, защо природата е извор на живот, защо ние-хората не бихме
съществували без нея, защо природосъобразния начин на живот е важен за човешкото
здраве и защо опазването и трябва да се превърне в кауза за всеки човек!
Разбира се, съчетаха полезното с приятното като играха и се веселиха на воля!

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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2 Ноември 2020 година, Понеделник,
Годишнина от началото на Сръбско- българската война
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември по
нов стил) сръбският крал Милан обявява
война на България. Формален повод за
това е недоволството на Сърбия от извършеното на 6 септември 1885 г. Съединение на Източна Румелия с Княжество
България. На 5-7 (17 - 19 по нов стил)
ноември сръбските войски са разбити
при Сливница и започват да отстъпват;
на 10 ноември (22 нов стил) те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 нов стил) - при Цариброд.
На 15 ноември (27 нов стил) българската армия завладява Пирот. Тази война
остава в историята като „войната на генералите срещу капитаните“ - сръбското
правителство разполага с 60-хиляден военен контингент и 500 оръдия. В първите няколко дни на войната сръбските войски бързо навлизат в българската
територия. Срещу тях действат незначителни български части, които обаче не
позволяват на сръбските войски да преминат линията Драгоман - Сливница.
След съсредоточаване на българските главни военни сили започват ожесточени
боеве в района на Сливница. След тридневни сражения (5-7 ноември стар стил
и 17-19 по нов стил) сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. Победата на българските войски при Сливница решава изхода на войната в полза
на България. Голяма заслуга за тази победа имат подполковник Д. Николаев,
командващ Източния корпус, майор А. Гуджев, командващ Западния корпус, и
други български военачалници. В следващите дни сръбските войски започват да
понасят поражения и на другите военни сектори - при Драгоман, Цариброд и др.
Защитниците на Видинската крепост под командването на капитан Ат. Узунов
не допускат нейното завземане от противниковите войски. След пораженията
при Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се принуждава да отправи
апел до правителствата на западните велики сили да се намесят незабавно и
спрат настъплението на българите в пределите на неговата страна. В същото
време сръбският владетел заповядва на своите войски да отбраняват Пирот.
На 16 ноември (28 по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и Германия
отправят ултиматум за спиране на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет
от България. На 7 декември 1885 г. във Виена е подписано примирие, а на 19
февруари 1886г.- Букурещкият мирен договор, който слага край на Сръбскобългарската война и възстановява довоенното положение.
7 Ноември 2020 година, Събота,
Русия отбелязва Деня на Октомврийската революция
От 2005 година датата 7 ноември отново започва да се чества като официален
празник - „Ден на Октомврийската революция“. Отбелязва се съгласно федералния закон „За дните на войнската слава
и паметните дати на Русия“, приет на 13
март 1995 г., с промени от 29 декември 2004 г. и 21 юли 2005 г. До 1991 г. Денят
е отбелязван в бившия СССР като Ден на Великата октомврийска социалистическа революция с тържествен военен парад и масова манифестация. От 1996
г. до 2005 г. се чества като Ден на съгласието и примирението - обявен с указ
на Борис Елцин от 7 ноември 1996 г. с цел обединяване на руското общество.
На 7 ноември 1917 г. (25 октомври по стар стил) избухва на Октомврийската
революция в Русия (някои руските историци защитават тезата, че събитията от
25 октомври 1917 първо трябва да се разглеждат в светлината на държавен преврат, който по-късно прераства в революция). В Петроград (Санкт Петербург)
е свалено от власт Временното правителство и е провъзгласена диктатурата на
пролетариата. На 8 ноември 1917г. на Втория конгрес на Съветите са приети
Декрет за мира и Декрет за земята, създадено е първото съветско правителство
- Съвет на народните комисари - начело с Владимир Илич Ленин. По традиция
всяка година на Червения площад в Москва се провежда тържествен парад в него
участват привърженици на комунистическата идея, ветерани, детски и младежки
обществени организации, войници от Московския гарнизон, като на трибуните
се канят чуждестранни гости.
Ден на информацията
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на информацията в Кампала,
Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки на
Организацията за африканско единство, която от 9
юли 2002 г. носи името Африкански съюз.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВНИЕ
“ХОРАТА - ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ”
ЦЕЛИ:
● Да активизира интереса на учениците
към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и
компетентности, необходими за ролята им на
граждани в съвременното общество;
● Да стимулира формирането на нагласи за
толерантност и сътрудничество с другите на
основата на взаимното зачитане на правата
и свободите;
● Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото
достойнство и ценност, равноправието и
свободата.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа и личностно
развитие.
РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът се провежда задочно.
Участниците развиват тема под формата
на есе - до три стандартни страници.
Представят се два екземпляра.
Класирането се извършва в две възрастови групи:
● І група - V – VІІ клас
● ІІ група - VІІІ – ХІІ клас
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
● Последователност и логичност на изложението;
● Представяне на лична позиция;
● Умения за аргументиране;
● Оригиналност.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
● Животът, като основна ценност.
● Права на детето.
● Грижа за защита на детето.
● Детето в света на възрастните.
● Семейството – права и отговорности.
● Обществото, в което живея.
● Деца в риск
● Моите връстници по света.
● Децата – еднакви и различни (пол и раса,
религия и култура, възгледи, националност,
социален произход).
● Европа – нашият общ дом.
● Свободата днес
Конкурсните работи се придружават с информация за: трите имена на участника; клас,

възраст; училище, ЦПЛР; точен адрес; телефон за контакти. По желание авторите могат
да изпратят фотография, рисунка или колаж,
отговарящи на темата на разработката.
Желателно е да се посочи името на учителя-консултант, активно подпомогнал
участника.
Класираните на първо, второ и трето място
във всяка възрастова група ще бъдат поощрени с грамоти и материални награди.
Информираме Ви, че личните данни на
участниците в Националния конкурс по
гражданско образование „Хората – еднакви
и различни” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите
и осъществяването на настоящия конкурс,
съгласно изискванията на Закона за защита
на личните данни, във връзка с употребата
и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и в съответствие с
Вътрешните правила на Национален дворец
на децата.
Всички права на участниците относно
обработката на личните им данни могат да
се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309,
бул. Александър Стамболийски 191 или на
електронен адрес: npc.bg@abv.bg
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията
на Националния дворец на децата, могат
да бъдат публикувани с нетърговска цел в
електронните и печатните медии.
Конкурсните материали (в три екземпляра) на хартиен носител се изпращат в срок
до 30.11.2020 г. на адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 201
За конкурса “Хората – еднакви и различни”
За допълнителна информация:
тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 404
Церемонията по награждаването на
отличените участници ще се състои на
10.12.2020г. в Националния дворец на
децата.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 30.10.2020 г.
1
1
1
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2
2
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9
2
1
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1
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2
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3
4
12
1

1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 18 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / ȻȿɅ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ
ɉɪɨɮ.ɤɨɥɟɠ, ȼɢɫɲɟ, ɉɨɥɭɜɢɫɲɟ/ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ/ Ɇɨɞɟɥɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 114 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɭɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɛɚɧɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: ДА ПОКАНИМ ЛЮБОВТА

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

Една жена излязла от къщата си и видяла трима
белобради старци да седят на двора пред вратата
й. Не ги познавала, но все пак решила да ги покани
у дома си.
– Влезте, сигурно сте гладни – приканила ги тя.
– У дома ли е стопанинът на къщата?
– Няма го – отвърнала жената.
Когато вечерта съпругът се прибрал, жената му
разказала за случилото се.
– Кажи им, че съм си в къщи, и ги покани да
влязат – казал й той.
Жената го послушала.
– Не можем да влезем заедно – рекли старците.
– Но защо?
– Този тук – обяснил единият от старците, сочейки своя спътник – е Богатство, другият е Успех,
а пък аз съм Любов. Сега влез и помислете с мъжа
ти кой от трима ни искате в своя дом.
Тя предала на мъжа си разговора, а той грейнал
от радост:
– Прекрасно! Да поканим Богатство! Домът ни
ще се напълни с всичко, от което имаме нужда!
– Скъпи, отвърнала му жената, дали не е подобре да поканим Успех?

Снаха им обаче, дочула разговора и се намесила:
– Най-добре поканете Любов. Тогава домът ни
ще бъде наистина пълен с нещо хубаво!
– Хайде да последваме съвета на снахата –
казал мъжът. – Излез и покани Любов да ни е гост.
Жената излязла и поканила Любов да влезе в
къщата. Той станал и се запътил към вратата, а
другите двама го последвали. Изненадана, жената
попитала Богаство и Успех защо влизат заедно със
своя спътник. Старците отговорили в хор:
– Ако беше поканила Богатство или Успех, другите двама щяха да останат навън, но ти покани
Любов, а ние го следваме навсякъде. Където има
Любов, там има и Богатство, и Успех.
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З АПОЧНА

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРИЕМЪТ ПО ПЧЕЛАРСКАТА
ПРОГРАМА ЗА 2021 Г .

От 26.10.2020 г. започна приемът
на заявления за подпомагане по
Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. Финансовият
ресурс е 6 400 202 лева.
Документи за финансовата 2021 г.
се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”
по постоянен адрес на физическото лице и по адресна
регистрация на юридическо лице.
Приемът ще продължи до 6 ноември 2020 г. Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за
подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там
е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн
достъп, могат да се осведомят на място - в областните
дирекции на ДФЗ и в Централно управление на ДФЗ-РА
отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция
„Селскостопански пазарни механизми“.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на
лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери,
пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите
ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен
пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към
подвижното пчеларство.
Пчеларските сдружения и организации също могат
да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б, Г и
Е от Национална програма по пчеларство.От Прием
2021, за сдруженията и организациите се отварят и
допълнителни възможности за кандидатстване по
мярка Б за „Изследване за резистентност на Varroa
destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба
с вароатозата“ и по мярка Г „Изследване на проби от
хранителните запаси на пчелните семейства /мед, прашец/ за остатъчни количества вещества от пестициди
над пределните норми“.

ОТ 26 ОКТОМВРИ СЕ ОТВОРИ ВТОРИ ПРИЕМ
ПО DE MINIMIS ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МАСЛОДАЙНА РОЗА И ВИНЕНИ ЛОЗЯ

От 26 октомври до 10 ноември
2020 г. се отвори втори прием по
схемата de minimis за земеделски
стопани отглеждащи плодове и
зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв.
Средствата ще бъдат изплатени до 21 декември.
Подпомогнати ще бъдат стопани, подали валидно
заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания
2020. За помощта могат да кандидатстват и земеделци
със 100% щети от неблагоприятни климатични събития
през 2020 г. върху площите, които поради тези причини
не са подали заявление за обвързано подпомагане за
плодове и зеленчуци за кампания 2020 и не са били
допустими по първия прием.
Ставките за подпомагане са:
• Картофи, лук и чесън - 150 лв./ха;
• Картофи (за регистрирани площи за фитосанитарен контрол в БАБХ до 31 юли 2020 г.) - 400 лв./ха;
• Моркови, зеле, дини и пъпеши - 150 лв./ха;
• Домати, краставици, корнишони и патладжан 200 лв./ха;
• Пипер – 300 лв./ха;
• Зеленчуци - оранжерийно производство (домати,
пипер и краставици) - 2 000 лв./ха;
• Ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали,
череши, вишни, ягоди и малини - 250 лв./ха;
• Сливи и десертно грозде - 150 лв./ха;
• Винени лозя - 250 лв./ха;
• Маслодайна роза - 200 лв./ха;
Припомняме, че ДФ „ Земеделие“ вече изплати над 15
млн. лева в подкрепа на фермерите, отглеждащи плодове
и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните за
покриване на загуби заради сушата и като облекчение
заради пандемията от коронавирус (COVID-19).
Указанията за държавната помощ са публикувани на
сайта на ДФ „Земеделие“.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО COVID 3

От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отвори прием на
заявления за подпомагане по
подмярка 21.3 „Извънредно
временно подпомагане за
малки и средни предприятия
и признати групи и организации на производители COVID
3“ от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г. Кандидатстването е със заявление в Областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ по местонахождение на
предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.
Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. лева.
Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са
микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона
за малките и средните предприятия, осъществяващи
преработка на селскостопански продукти, включени в
Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение
на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане
на пазара или развитие на селскостопански продукти.
Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер
на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за
2019 г. или за лице, заето в предприятието и се изплаща

под формата на еднократна сума в размер на 270 лв.
за едно заето лице, приравнено към средносписъчния
брой на персонала по данни от НАП. Водещо условие
при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите,
че в предприятието има установен спад на приходите
от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.
Таванът на финансова помощ за предприятията по
подмярката е до 50 хил. евро.
Заявлението за подпомагане, както и другите необходими за попълване документи са публикувани на
сайта на ДФ „Земеделие“.

Пиша Ви във връзка с лечението зад граници, поспециално трансграничното лечение на български
граждани във Великобритания и техните права като
осигурени данъкоплатци, живущи на територията на
България.
Въпросите ми са следните:
1. Ако един онкоболен пациент не получава адекватно лечение и симптомите му не са адресирани
на време в българска болница, то какви са стъпките, които този пациент трябва да предприеме за
да бъде трансфериран за лечение в друга държава,
възползвайки се от трансгранично здравно обслужване?
2. Какви са документите, които трябва да бъдат издадени, удостоверени и подготвени, и от
къде те трябва да бъдат набавени?
3. Какъв е размерът на разходите, които българската държава и нейните съответни институции
покриват във връзка с трансграничното здравно
обслужване?
4. Има ли критерии за оценяване, и ако да, какви
са те?
Отговор от НЗОК: Лечението на български граждани в страни от ЕС се осъществява по два основни
способа в зависимост от начина на заплащане на
медицинските услуги:
I. Съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 на ЕП и на
Съвета от 20.04.2004 г. за координация на системите за
социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009 на
ЕП и на Съвета от 16.09.2009 г., определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) 883/2004, здравноосигурените граждани от една държава- членка на
ЕС могат да кандидатстват за разрешение за планова
медицинска помощ извън държавата членка по пребиваване (европейски формуляр S2), ако кумулативно
са изпълнени следните условия:
- Медицинската помощ, за чието разрешение за
провеждане в чужбина се кандидатства, трябва да
е включена в пакета медицински дейности, финансирани от публичната система на здравеопазване в
компетентната държава (България), както и в пакета
от дейности, финансиран от публичната система в
държавата на планираното лечение.
Чуждата клиника трябва да има договор със съответен здравен фонд, независимо от това дали е частна
или държавна (за това се иска потвърждение, заедно
с медицинската и финансова оферта, която трябва да
се предостави при кандидатстване) – т.е. необходимо
е чуждата клиника да удостовери, че работи по линия
на здравното осигуряване и предложеното лечение/
изследване би могло да се осъществи срещу представяне на европейски формуляр /преносим/ S2 (Е112).
- Лицето не може да получи лечението в рамките на
обичайно необходимото време за получаването му в
Република България, като се има предвид текущото
здравословно състояние и вероятното развитие на
болестта.
Преценката за горното се извършва от експертни
съвети по профила на заболяването, определени със
заповед на министъра на здравеопазването, които дават
писмени становища относно основателността на предявените искания – в съответствие с тяхната експертна
медицинска преценка за състоянието на всеки пациент
и възможността/невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок в България.
Необходимите документи за кандидатстване за
издаване на разрешение за провеждане на планово
лечение в чужбина, за сметка на НЗОК, са:
1. Писмено заявление по образец от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/
попечител/лице осъществяващо заместваща грижа
по отношение на лицето/пълномощник, съдържащо: пълното име и адрес на лицето; ЕГН/ЕНЧ на
заявителя, естеството на искането; телефон и адрес
на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато
молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното;
2. Заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие от
документ за самоличност на лицето (лична карта/паспорт) – по преценка на заявителя/негов представител,
с цел да послужи единствено за сверяване на данните;
3. Актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза (медицинска епикриза, амбулаторен лист, консултации при
специалисти и други медицински документи, относими
към заболяването), проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай, че има);

заключения (препоръки) от медицински специалисти,
обосноваващи необходимостта от лечението, за което се
иска издаване на разрешение;
4. Писмен документ/кореспонденция с подходящо
лечебно заведение в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство
или Конфедерация Швейцария, за което се кандидатства, съдържащ следната информация:
- вида на медицинските дейности, за които се иска
разрешение, с предложен конкретен план за предстоящо планово лечение в лечебното заведение, и посочен
период на лечението (начална и крайна дата на същото);
- потвърждение, че лечението на съответното заболяване е част от обществената система на здравеопазване
в съответната държава-членка и ще бъде предоставено
срещу издаден формуляр за планова медицинска помощ
извън държавата членка по пребиваване (формуляр S2);
- предварителна финансова оферта от чуждото лечебно заведение за ориентировъчната стойност на предстоящото планово лечение срещу формуляр S2, която се
покрива от местната здравноосигурителна институция
за местните осигурени лица;
5. Декларация по образец на НЗОК относно обстоятелството, че заинтересованото лице не се осигурява в
друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария.
Всички документи, свързани с искането, следва да
бъдат на български език. В случай, че са представени
документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с официален превод на български език.
Следва да имате предвид, че по тази процедура издадените формуляри S2 покриват само стойността на
лечебните дейности, които са покрити от задължителното здравно осигуряване и за местните осигурени лица.
За сметка на пациента остават потребителските такси,
хонорарите на лекари, допълнителните изследвания,
нощувките в хотел или болничен хостел/общежитие,
транспортните разходи, разходите за придружител,
преводач както и цената на всички допълнителни процедури, които не се покриват от задължителното здравно
осигуряване в другата държава, и които се заплащат
лично от местните пациенти (или се покриват от тяхно
допълнително/доброволно здравно осигуряване).
Образци на заявление и декларация, касаещи искането
за издаване на разрешение за провеждане на лечение
извън държавата членка по пребиваване, както и допълнителна информация за процедурата, са поместени на
интернет – страницата на НЗОК: www.nhif.bg, в раздел
„Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС.“
II. В съответствие с относимото европейско законодателство съществува и друга възможност за кандидатстване за лечение в чужбина - по реда на Наредба № 2
от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл.
82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията
за тяхното одобряване, ползване и заплащане.
Съгласно чл. 4, т.2 от Наредбата лицата над 18-годишна възраст имат право на лечение в чужбина/изследване,
извън трансплантацията, което не е включено в обхвата
на задължителното здравно осигуряване, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България, когато същият се прилага
в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в
световната медицинска практика.
За кандидатстване за финансово и организационно
подпомагане за лечение по този ред е необходимо да се
подаде заявление по образец съгласно чл.10 от Наредбата, заедно с необходимите приложения и декларации.
Към заявлението задължително се прилагат:
-Медицинска документация, издадена не повече от 6
месеца преди подаване на заявлението, удостоверяваща
заболяването, състоянието и поставената диагноза на
пациента, проведеното до момента на подаване на заявлението лечение, препоръки на медицинските специалисти относно състоянието и необходимите действия, в
това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които се иска заплащане (епикризи, изследвания,
заключения, становища, мнения, препоръки и/или др.).
- Официален документ (оферта) от лечебното заведение в чужбина, отговарящ на изискването на чл. 10,
ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 27 март 2019 г., потвърждаващ, че лечението, за което се иска заплащане, ще
бъде проведено в това лечебно заведение, периода на
предстоящото лечение, цената, която следва да бъде
заплатена и отделните й компоненти, начина на заплащане, очакваните резултати, лице от лечебното заведение
и друга информация за контакт, съгласие на лечебното
заведение за сътрудничество с НЗОК във връзка с
предстоящите медицински процедури по отношение
на конкретния пациент;
- Подписан от заявителя проект на договор за финансово и организационно подпомагане по чл.21, ал.6 от
Наредбата.
Всички документи се представят на български език в
оригинал или копие. В случай че се представят документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени
с точен превод на български език, извършен от лицензиран преводач, сключил договор с Министерството
на външните работи. В случай на заявено лечение в
лечебно заведение в чужбина документите се представят
и на съответния чужд език.
Образци на заявление и декларация, касаещи искането за одобряване на заплащането в чужбина, както и
допълнителна информация за процедурата, са поместени на интернет – страницата на НЗОК, www.nhif.bg в
раздел „Международни въпроси“, рубрика „Лечение в
България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България
и чужбина на лица над 18 години“.
E-mail за контакти и запитвания, във връзка с подаване на необходимите документи: euro-rights@nhif.bg
и crossbordercare@nhif.bg.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ХРАНИ, БОГАТИ НА ВИТАМИН D
Времето вече се разваля, прекарваме помалко часове навън и
все по-рядко ще можем
да се наслаждаваме на
слънцето. Затова, важно
е да набавяме на организма повече витамин
D, след като това няма
да може да става от
слънчевите лъчи навън. Този витамин прави костите
здрави, подпомага много функции на организма и найключовото – подсилва имунната система. Поемайте
храни, богати на витамин D, за да останете здрави
в сезона на настинките и по време на пандемията от
коронавирус. Ето какво да хапвате.
Сьомга
Възрастните трябва да поемат между 600 и 800 IU
витамин D дневно. Eдна порция сьомга съдържа около
една трета от нужното ви количество витамин за деня.
В тази риба има и омега-3 мастни киселини, които
също помпат имунитета.
Гъби
Всички гъби съдържат витамин D, но при някои той
е в по-голямо количество, защото са били подложени
на повече UV лъчи, например тези в специализираните ферми. Заменете част от месото в порцията си с
гъби и така ще намалите калориите, а и ще поемате
повече витамин D, калий, антиоксиданти и витамини
от групата B.
Яйчен жълтък
Включете яйца в дневното си меню. Жълтъкът ви
снабдява с много важни съставки – витамини и минерали, които подсилват имунната система. Той е богат
на витамин D и селен. Може да ядете яйцата бъркани,
варени или пържени.
Ферментирал портокалов сок
250 мл. чаша, пълна с ферментирал портокалов
сок, ви дава 15% от дневната препоръчителна доза
витамин D, както и 100% от препоръчителната дневна
доза витамин С. 100% портокаловият сок съдържа и
флавоноид, които също влияе добре на здравето.
Мляко
Витамин D не влиза в съдържанието на млякото, но
от години има практика този витамин да се добавя в
него. Това става още през 1900 г., когато рaхитът —
зaбoлявaнe, кoeтo ce пoявявa в рaннa дeтcкa възрacт
и причинявa oтcлaбвaнe и oмeквaнe нa кocтитe, e
ширoкo рaзпрocтрaнeн. Пийте чаша прясно мляко
всеки ден.
Говеждо
Говеждото месо е чудесен източник на витамин D,
както и на друг важен елемент – цинк. През студените
месеци често залагаме на по-калорични храни – яжте
говеждо, за да се сдобиете с цинк и витамин D и така
да засилите имунитета.
Стриди
Ако редовно хапвате стриди, ще снабдите организма с витамин D и витамин B12. Може да ги хапвате
пържени или гриловани.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА
П Р ЕД З И М Е Н П О СЕ В Н А З ЕЛ Е Н Ч У Ц И

2. Няма да се развиват добре предзимните култури
в ниски участъци с висока влагоемност, защото продължителното въздействие на влагата с голяма вероятност ще доведе до загниване на семената, както до
загуба на значителна част от реколтата. В тези случаи
може да се сее на повдигнати топли лехи, като височинат им е 15-20 см.
3. Правилно определяне на времето за засяване на
зеленчуковите култури, съобразено с климатичните
особености и метеорологичните условия. Трябва да се
изчака този перод, при който температурата на повърхностния почвен слой е близка до нула градуса по Целзий. Преждевременното развитие може да доведе до загуба на растенията при последващо зимно застудяване.
4. Избор на подходящи сортове за предзимно засяване – те трябва да бъдат с по-висока студоустойчивост,
като се спазват стриктно указанията на опаковките.
5. Много важно условие е посевният материал да
бъде напълно сух – ако се налага обеззаразяване преди
сеитба е задължително изсушаване.
6. Успехът ще зависи и от качествената подготовка
на почвата, която трябва да бъде почистена от растителни остатъци, обеззаразена и подходящо подхранена
с органични и минерални торове. При предсеитбената
обработка се внасят само необходимите количества
фосфорни и калиеви торове, а азотните – рано напролет. Торенето с оборски тор трябва да бъде съобразено
с поносимостта на културите.
7. Предзимното засяване се прави най-често в бразди, като дълбочината на засяване е с 1-1,5 см по-голяма от обичайната. Семената се покриват с рохка почва
или смес от торф и пясък.
8. Предзимните посеви не се нуждаят от поливане.
9. Посевната норма трябва да се завиши с около 30%,
защото част от семената загиват при зимни условия.
Правилно засетите през есента семена ще се превърнат в растения, които уверено ще преодоляват всички
превратности и на най-капризната пролет. Закалени
през зимата, те са по-активни и поникват по-бързо, а
растенията са по-здрави.

КАК ДА НАУЧИМ КОТКАТА ДА НЕ ХАПЕ
За много хора не е ясно защо някои от пухкавите
им домашни любимци обичат да хапят и драскат. Ако
котката се появи в къщата вече като възрастна, ще
бъде трудно да се разбере при какви условия е живяла. Възможно е тя да е била малтретирана от ранно
детство. В този случай се формира защитна реакция
ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ С МЕД
към хората.
Продукти:
Трябва да знаете някои основни правила, когато - мед – 100 г
отглеждате малко коте:
- захар – ¾ ч.ч.
Ръцете ви не са играчка
- ябълки – 500 г
Това е най-основното и важно правило. Всички - масло – 100 г
котки реагират моментално на движещи се обекти. - яйца – 2 бр.
Имат инстинкт за лов. Като я дразните с ръце, тя - сода – ½ ч.л.
лесно може да ги хване и ухапе. Безполезно е да се - брашно – 1. 5 ч.ч.
караш на животно. Бавното докосване на котката е
Начин на приготвяне:
правилният вариант. В момента, в който тя иска да
Разтопеното масло смесваме с меда, добавяме яйцаухапе ръката ви, трябва да я разсеете с мека играчка. та, захарта, содата и брашното.
Ако няма специално място, където животното би
Всичко се разбърква добре и замесваме тесто.
могло да наточи ноктите си, то ще го направи на таНакрая добавяме ябълките, нарязани на резенчета.
пицерията на дивана, на килимите и дори на пантаРазстиламе тестото в намаслена тавичка и печем във
лона ви. При котките ноктите растат доста бързо. Те фурна при температура 170 градуса до порозовяване.
трябва да имат места на които да ги острят и ако наче като се почесват или хапят, на коткиучите животното, че и ръцете ви стават за
те всъщност им се играе. Ако домашният
това, вече няма да й хрумне да ги изостря
любимец е отегчен и няма върху какво да
другаде. Такава е природата на котката.
се съсредоточи, той може да декларира наАко котето се е държало лошо, не чакаймеренията си по този начин. По всякакъв
те – незабавно продължете с образователначин котката трябва да има много играчки
ните методи. Това може да е повишен глас,
в къщата. Тя ще играе с тях, когато собствевлажен парцал или пръскане с вода. Животниците отидат на работа. А при завръщаненото ще развие условен рефлекс и в бъдеще
то си определено трябва да играете заедно.
ще знае, че е невъзможно да ви надраска.
При повечето котки навикът да хапят и
Обичайте домашния си любимец
Ако котето е обожавано в семейството, тогава веро- драскат изчезва, когато пораснат и се срещат с прияятността то да расте ядосано и агресивно е минимална. телско отношение. Добре възпитаната котка, колкото
Не бъдете мързеливи да отглеждате домашен любимец и да иска да хапе собственика, никога няма да го наи тогава много бързо във вашата къща от бебе ще израс- прави. Но дори и домашният любимец да е надраскал
собственика си, не бива да го биете или да му крещите.
не красиво, привързано и интелигентно създание.
Много собственици на котки дори не осъзнават, Помнете, че в крайна сметка те много ни обичат.

Предзимната
сеитба е често използвана
практика за много зеленчукови култури и се
извършва преди да настъпят студовете през есента. В Южна България
условията са по-подходящи, но това съвсем не
означава, че в северните райони е невъзможно.
Какви култури могат да се сеят предзимно?
Предзимно могат да се засяват много култури – репи,
репички, жълта ряпа, зеле, главеста салата, маруля, спанак, моркови, пъщърнак, цвекло, киселец, лук, както и
много подправки (целина, копър, листен магданоз, кориандър, градински чай). В по-топлите части на страната се сеят бакла и грах.
1. Важно условие за предзимен посев е да се избират Попълнете празните квадратчета, така че всеки
подветрени участъци. Не е желателно засяване на об- ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.
ширни и открити наветрени зони.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ТИКВЕНИТЕ СЕМКИ –
ЕСТЕСТВЕНИ МУЛТИВИТАМИНИ
Тиквените семки са
богати на минерали те
съдържат големи количества магнезий, манган,
мед, цинк, и желязо.
Магнезият подобрява
настроението и съня.
Манганът е важен за
производството на колаген, така че без него
няма да имате здрава кожа и кости. Медта осигурява
енергия, а желязото помага за доставянето на кислород до клетките. Цинкът поддържа имунитета,
красотата на кожата и зрителната острота. Само една
порция тиквени семки осигурява 14 до 42% от дневната ви нужда от тези хранителни вещества.
Те са с високо съдържание на антиоксиданти
А именно каротеноиди и витамин Е. Антиоксидантите облекчават възпаленията в тялото и по този начин
предотвратяват заболявания.
Тиквените семки са богати на здравословни
мазнини
Това е един от най-добрите растителни източници
на омега-3 мастни киселини. Те предпазват тялото
от сърдечни заболявания, намаляват риска от втвърдяване на артериите и също намаляват възпаленията.
Тиквените семки помагат за контрол на кръвната
захар
Изследванията показват, че този продукт помага да се
избегне развитието на диабет тип 2 и намалява риска
от усложнения. Това се дължи на факта, че семената
подобряват регулирането на инсулина и предпазват
органите от последиците от болестта.
Тиквените семки ще помогнат и на имунитета ви
Те помагат на организма да се бори с бактериите и
вирусите, но обикновено за разлика от други полезни
ядки не причиняват алергии или непоносимост.
Можете да поръсите тиквени семки върху почти всяко ястие – от овесена каша до сладкиши и салати. Можете да ги добавите в сурово състояние към коктейли,
кисело мляко, зърнени храни, десерти. Просто не се
опитвайте да ги обработвате топлинно – полезните
вещества в тях намаляват с високите температури.

НА

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!

Един си поръчал една бира в едно заведение.
След като отпил се обърнал към келнера:
- Кво е това? Бира или газирана вода?
Келнера:
- Не ги ли различавате?
- Не.
- Ми кво значение има тогава.
Пияница звъни по телефона:
- Алооо, т‘ва ли е номера за помощ на алкохолици?
- Да, кажете.
- Абеее, как се прави мохито?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

