
25 - 31 януари 2021г., година (XVII), 3 /790

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

До 1 февруари самоосигу-
ряващите се лица могат да 
променят вида на осигурява-
нето си.  Самоосигуряващите 
се лица задължително се оси-
гуряват във фонд „Пенсии на 
държавното обществено оси-
гуряване (ДОО), а по свой 
избор могат да се осигуряват 
и във фонд „Общо заболява-
не и майчинство”.
Самоосигуряващите се 

лица,  които изберат да вна-
сят осигурителни вноски и 
във фонд „Общо заболяване и майчинство”,  могат да се полз-
ват от всички осигурени социални рискове (без трудова зло-
полука и професионална болест и безработица) на ДОО. Дру-
гият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък 
процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай оба-
че, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщете-
ния от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „май-
чински” при бременност и раждане).
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица 

може да се променя за всяка календарна година, ако е подаде-
на декларация по утвърден образец от изпълнителният дирек-
тор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари 
на съответната година. Тази година 31 януари е в неделя за-
това крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 
1 февруари.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудо-

вата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на 
осигуряването си, като подават декларация по утвърден обра-
зец в компетентната териториална дирекция на НАП или чрез 
е-услугите на приходната агенция с Персонален идентифика-
ционен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.
При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова 

дейност, както и при започване на друга трудова дейност през 
календарната година не може да се променя вече избрания и 
декларирания вид осигуряване.
Повече информация и консултации за попълването на да-

нъчни и осигурителни декларации можете да получите на те-
лефон 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на телефонния 
оператор/.

Д 1 ффДД 11 фф

От 12 януари 2021 година Агенцията за социално подпома-
гане започна приема на заявления за отпускане на еднократна 
помощ от 375 лева на пострадалите от проливните дъждове и 
последвалите наводнения в някои области от страната.

 Служители от дирекции „Социално подпомагане“ ще се 
включат по места в сформираните от общините комисии за 
оглед и оценка на нанесените щети. По време на обходите ще 
бъдат спазени всички противоепидемични мерки за защита. 
На пострадалите ще се предоставят заявленията-декларации 
за еднократно подпомагане, които се подават в дирекциите 
„Социално подпомагане“.

 Право на помощ ще имат собствениците на законно по-
строени и единствени жилища или лицата, които имат учре-
дено вещно право на ползване на тези жилища. Отпуснати-
те средства ще може да се изплащат по банков път или чрез 
„Български пощи“.

АСП ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯТА В СТРАНАТАШест нови електронни услуги, пре-
доставяни от службите по вписвания 
вече са достъпни чрез единния портал 
https://portal.registryagency.bg/.
С реализирането им се финализира 

проектът за надграждане на Имотния 
регистър, който е част от Стратегията 
за развитие на електронното управле-
ние в Република България, реализиран 
с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.

„Новите електронни услуги значи-
телно ще облекчат потребителите на 
услугите на службите по вписвания 
към АВ. Стартирането им беше обвър-
зано с приемането на необходимите 
нормативни промени и когато то стана факт, ко-
ето по време съвпадна и с предсрочно приклю-
чилата тази година инвентаризация, Агенция по 
вписванията своевременно презентира електрон-
ните услуги“.
Новите услуги са:
- Издаване на заверен препис от вписан акт
- Издаване на незаверен препис от вписан акт
- Издаване на удостоверение за лице
- Издаване на удостоверение за имот
- Издаване на удостоверение за лице за опре-

делен период
- Издаване на удостоверение за имот за опре-

делен период
Всички те могат да бъдат заявени на https://

portal.registryagency.bg/. За целта ползвателите 
трябва да имат регистрация в портала, наличен 

електронен подпис (КЕП), попълнена форма в 
сайта, в зависимост от исканата услуга и запла-
тена държавна такса през системата на Epay.
Незавереният препис потребителите могат да 

достъпят електронно, в меню „Моите заявле-
ния“ в единния портал на агенцията. Завереният 
препис може да се заяви електронно, но се по-
лучава само на място в службата по вписвания 
по местонахождение на имота. В https://portal.
registryagency.bg/ може да се направи справка 
дали исканата справка е готова за получаване.
Заявленията за издаване на удостоверения за 

лице и имот, както и за определен период също 
ще може да се подават изцяло електронно, а по-
требителите ще посочват как искат да получат 
готовото удостоверение - електронно в портала, 
или на място в служба по вписвания. 

Община Сатовча в качеството си на 
доставчик на нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“ О Б Я В Я В 
А, че от 20.01.2021 г. стартира приема 
на документи от кандидати за потре-
бители на социалната услуга „Асис-
тентска подкрепа“

 „Асистентската подкрепа“ е спе-
циализирана социална услуга, която 
включва ежедневна почасова подкре-
па в домашна среда на деца и лица с 
трайни увреждания и на лица в над-
трудоспособна възраст в невъзмож-
ност за самообслужване, предоста-
вяна от лице назначено на длъжност 
„Социален асистент“. 
Потребители на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“, съгласно За-
кона за социалните услуги са следни-
те целеви групи: 

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по 
съответния ред степен на намалена работоспособност; 

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, 
които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които 
не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска 

подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на 
услугата се изискват:

• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински докумен-

ти – актуална епикриза и др.;
• Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от 

един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка 
на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за 
подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. 
Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 20.01.2020 г. в Дирекция „Со-
циални дейности и здравеопазване“, в сградата на Община Сатовча всеки работен ден от 08:30 до 
17:00 часа, по тел. 0879121805 или на мейл satovchabl@abv.bg, или   elverko@abv.bg 
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от 

официалната интернет страница на Община Сатовча на адрес: www.satovcha,bg
За допълнителна информация тел. 0879121805 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ 

в Община Сатовча

ОбОбщинан ССатовча в качеството си наОбОб СС
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25 Януари 2021 година, понеделник,
Световен ден на средствата за масова 

информация и Ден на българското радио 
На 25 януари 1935 г. цар Борис III под-

писва указ, с който радиоразпръскването 
в България става държавна собственост. В 
резултат на този указ се поставя началото 
на Българското национално радио. Първата 
българска радиостанция носи името „Радио 
София“. На 25 януари, отбелязваме Денят 
на Средствата за Масова Информация, които 
отдавна не се изчерпват с радиото и печатната преса. В съвременния свят 
информацията ни залива отвсякъде и наистина е „масова“ - електронни ме-
дии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори лични блогове. 
Имаме широк достъп на много и всякаква информация. 

26 Януари 2021 година, Вторник,
Международен ден на митниците 

и митническия служител 
Всяка година на 26 януари световната 

митническа общност празнува Между-
народния ден на митниците в чест на 
първата официална сесия на Съвета 
за митническо сътрудничество (СМС), 
която се е състояла на 26 януари 1953г. 
Членството на Република България в 
СМС започва на 1 август 1973г. По-

ради значително нарастване на броя на страните членки в Съвета и все по 
-отговорната роля, която той играе в световен мащаб, през 1994г. Съветът за 
митническо сътрудничество приема неофициално името Световна митническа 
организация (СМО)

27 Януари 2021 година, Сряда,
Международен възпоменателен 

ден на Холокоста
 През 2005 г. ООН обяви датата 

за Международен възпоменателен 
ден на Холокоста. Създаден на 
територията на окупирана Полша, 
този концлагер се превръща в сим-
вол на местата за осъществяване 
на хитлеровото окончателно „решение“ на „еврейският въпрос“. В Аушвиц 
са депортирани няколко милиона души от цяла Европа. Общо в лагерите 
загиват милиони, като с точност цифрите трудно могат да бъдат изчислени. 
Унищожено е почти цялото еврейско население на Европа, около 6 млн. души.

28 Януари 2021 година, Четвъртък,
Европейски ден за защита на данните 
На 28 януари Европа отбелязва Деня за за-

щита на личните данни. На тази дата през 1981 
година европейските държави, които поддържат 
прокламираните от Съвета на Европа фундамен-
тални принципи за защита на човешките права, 
са получили възможност да се присъединят към 
Конвенция №108 на Съвета на Европа за защита 
на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 

30 Януари 2021 година, Събота,
Ден на Свети Три Светители 
Най-големия религиозен празник в Право-

славната църква, посветен на „Светата Троица“. 
Православната църква е отредила от векове на 
този ден да се чества заедно паметта на св. Ва-
силий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан 
Златоуст и така да се отдава почит на тяхното 
просветителско и учителско дело. На този ден 

празнуват още православните богословски факултети и духовните академии.

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

Имало едно време момче с избухлив характер.
Един ден бащата му дал торба с гвоздеи и му 

заръчал при всяко гневно избухване да забива 
по един гвоздей в оградата.
Първият ден момчето забило тридесет и седем 

гвоздея. През следващите няколко седмици то 
се научило да се владее и броят на гвоздеите 
постепенно намалявал. Момчето осъзнало, че е 
по-лесно да не избухва, отколкото постоянно да 
кове нови гвоздеи в оградата.
Накрая дошъл ден, в който момчето не се 

разгневило нито веднъж. То казало на баща си за 
това и той му заръчал всеки ден без избухване да 
вади по един гвоздей от оградата. Така минавали 
дните и момчето растяло.  Един ден то махнало 
и последния гвоздей от оградата.
Тогава бащата хванал сина си за ръка и го 

завел до оградата.
– Браво, синко, добре си научил това, което 

исках. Но погледни оградата. Тя никога няма да 
бъде същата. Когато казваме на някого лоша 
дума, тя оставя белег, също като този тук. Ако сме 
проболи някого с нож, няма значение колко много 
съжаляваме: раната няма да изчезне никога.
Човешкото слово има силата да дава и отнема 

живот. Всяка добра или окуражаваща дума може 
да помогне на някого, който се чувства зле и  да 
направи денят му по-хубав. Обезсърчаващата 

дума, отправена към същия този човек, може 
да го убие.
Давайте живот на хората около вас. Не подце-

нявайте силата на думите. Всеки може да каже 
нещо, което да сломи човек в труден момент. 
Достоен за уважение обаче е онзи, който окура-
жава останалите.
Мислете и подбирайте думите си, преди да 

ги изречете, особено пред онези хора, които 
са важни за вас и  истински обичате. Никога не 
забравяйте, че всяка от думите ви е като пирон, 
който се забива в сърцето. Веднъж изречена, ни-
какво усилие не може да върне обратно лошата 
дума и да заличи болката от направената рана.

ПРИТЧАТА: ГВОЗДЕИ В ОГРАДАТА

ЦЕЛ: 
Да стимулира развитието на детското 

творчество и въображение и да даде въз-
можност на децата да споделят своите меч-
ти в избраната от тях област на изкуството. 
РЕГЛАМЕНТ: 
В конкурса могат да участват деца от І до 

ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и 

проза)
Участниците се разпределят в три въз-

растови групи:
• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас 
• Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас
Написани от тях стихотворение, разказ, 

есе или приказка по тематиката на конкур-
са се изпращат в три екземпляра.
Всяка творба трябва да съдържа след-

ната информация: трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, 
ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail 

2. Изобразително изкуство (рисунка и 
приложно изкуство)
Участниците се разпределят в три въз-

растови групи:
• Първа група      -   І –  ІV клас
• Втора група      -   V -  VІІ клас
• Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас
А. Раздел   -  Рисунка
Всеки участник изпраща не повече от 

две рисунки по тематиката на конкурса с 
размери 35 х 50 см., без паспарту. Разреша-
ва се използването на всякаква техника и 
средства – акварел, темперни бои, пастели, 
графика, молив, туш, колаж. Рисунките не 
трябва да са гледани /копирани/ от списа-
ние, картички и илюстровани книги. На 
гърба на всяка рисунка е необходимо да 
бъдат отбелязани четливо: трите имена 
на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, 
школа, ръководител, точен адрес с пощен-
ски код, телефон, e-mail
Б. Раздел  -  Приложно изкуство 
Учениците могат да участват с изра-

ботени от тях от различни материали 
– пластики, пана, керамика, дърворезба, 
обемни форми и др. Творбите трябва да 
бъдат придружени с информация за: трите 
имена на автора, възраст, клас, училище, 
ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с 
пощенски код, телефон, e-mail 

3. Музикално изкуство:
Класирането ще се извърши в три въз-

растови групи:
• Първа група   -   І –  ІV клас
• Втора група   -   V -  VІІ клас
• Трета група   -   VІІІ - ХІІ клас
А.  нова детска песен с непубликувана 

музика по собствен текст, не участвала в 
други конкурси и фестивали.
Б. нова детска песен по чужд текст, не 

участвала в други конкурси и фестивали.
В. инструментално произведение - но-

тен материал или при възможност запис с 
добро техническо качество.
Творбите трябва да бъдат придружени 

с информация за: трите имена на автора, 
възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, 
ръководител, точен адрес с пощенски код, 
телефон, e-mail 
Отличените участници в трите раздела 

ще получат дипломи и материални на-
гради.
Информираме Ви, че личните данни 

на участниците в Националния конкурс 
„Моите детски мечти” ще бъдат обрабо-
тени 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 видео-

записи, включващи участници в събитията 
на Националния дворец на децата, могат 
да бъдат публикувани с нетърговска цел в 
електронните и печатните медии.
Конкурсните материали трябва да бъдат 

получени най-късно до 
12 февруари 2021 г. на адрес:
1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 

191, 
Национален дворец на децата, ст. 201
Конкурсните материали не се връщат 

и се използват за благотворителни цели.
Резултатите  ще  бъдат  обявени  на 

19.02.2021г.
Награди, неполучени до три месеца след 

церемонията по награждаването, остават 
в наградния фонд на НДД.
Национален дворец на децата - тел. 02 

920 23 17 в. 201, 408; 02 929 28 95, 02 
9292 123

e-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
“МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2021Г.



Въпрос: Когато страниците, в които пише сто-
матологът са свършили, каква е процедурата и къде 
трябва да се издаде допълнителният лист?
Отговор от НЗОК: В конкретния случай допълни-

телният лист лист-притурка за извършени дентални 
дейности към здравноосигурителната книжка се издава 
на място в районната здравноосигурителна каса (РЗОК), 
след като представите здравноосигурителната си книжка.
Съгласно чл. 92, ал. 1 от НРД 2020-2022 за денталните 

дейности, при подмяна на книжката или притурката към 
нея, РЗОК служебно вписва извършените и отчетените 
за последната и настоящата календарна година дентални 
дейности до момента на подмяна на книжката или изда-
ване на притурка, като се положат задължително печат 
и подпис при издаването.

Въпрос: Във връзка с регистрация за ползване на 
здравни грижи извън България, необходимо е да подам 
за себе си и членовете на семейството ми форма S1 в 
РЗОК по местоживеене. 
Може ли да подам тази форма онлайн или трябва 

лично аз или мой представител да посети съответ-
ната РЗОК? Ако може онлайн, моля да ми посочите 
съответните ел. адреси. Има ли други документи, 
които трябва да съпровождат формата, ако да , 
моля да посочите? 
Отговор от НЗОК: Формуляр S1/S071 „Регистрация 

за медицинска помощ“ се издава от Районната здравно-
осигурителна каса (РЗОК) по местоживеене в България 
при наличие на законовите предпоставки съгласно ев-
ропейските регламенти за координация на системите за 
социална сигурност - на осигурени лица и на членове на 
техните семейства, които дългосрочно пребивават в една 
страна от ЕС, но в същото време са здравноосигурени 
в друга европейска страна като икономически активни 
лица (напр. командировано осигурено лице и членовете 
на семейството, погранични работници) или пенсионери.
РЗОК ще прецени дали са налице условията за изда-

ване на регистрационния документ във Вашия случай.
В този смисъл за въпроси относно издаването на 

формуляр S1 следва да се обърнете към съответната 
районна здравноосигурителна каса в България. Елек-
тронните адреси и телефонните номера на районните 
здравноосигурителни каси ще намерите на сайта на 
НЗОК - www.nhif.bg – меню  „Контакти“.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
25 - 31 януари 2021г., брой 3

ОТ 21 ЯНУАРИ ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 
ОВОЩАРИТЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА НИСКОЛИХВЕНИ 

КРЕДИТИ ОТ ДФЗ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ
От 21 януари 2021 г. стопаните могат да подават 

заявления за целеви кредит за закупуване на семе-
на, разсад и торове за производство на зеленчуци 
(полско и оранжерийно производство) и закупуване 
на торове, необходими при отглеждане на трайни 
насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зар-
зали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, 
малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и мас-
лодайна роза. Документи се подават в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“ до 12 март 2021 г. Пре-
доставянето на кредитен ресурс ще бъде осъщест-
вено до 9 април 2021 г.
Утвърденият финан-

сов ресурс е 6 млн. 
лв. за направление зе-
ленчуци и 6 млн. лв. 
за трайни насаждения 
или общо 12 млн. лева.
На подпомагане под-

лежат регистрирани 
земеделски стопани, с подадено и приключено заяв-
ление по схемите за обвързано подпомагане за произ-
водство на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, 
череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и мали-
ни; сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски 
и/или оранжерийни), реколта 2020 г. , като кандидати-
те, отглеждащи винени лозя и маслодайна роза е не-
обходимо да имат подадено заявление за подпомагане 
по СЕПП, реколта 2020 г.
Заемите ще се предоставят за покриване на част от 

производствените разходи по технологична карта за 
отделните култури, при следните ставки на хектар:

  Трайни насаждения:
• ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, 

праскови и нектарини, ягоди и малини - 600 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 520 лв./ха;
• винени лозя – 460 лв./ха;
• маслодайна роза – 200 лв./ха.
  Зеленчуци:
• домати, краставици и пипер (оранжерийно произ-

водство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха и за торове 
– 6 000 лв./ха;

• домати, краставици, корнишони и патладжан (пол-
ско производство) за семена/разсад – 3 200 лв./ха и за 
торове – 680 лв./ха;

• пипер (полско производство) за семена/разсад – 3 
500 лв./ха и за торове – 910 лв./ха;

• картофи, лук и чесън (полско производство) за 
семена/разсад – 1 470 лв./ха и за торове – 510 лв./ха;

• моркови, зеле, дини и пъпеш (полско производство) 
за семена/разсад – 650 лв./ха и за торове – 550 лв./ха;
Лихвата по кредита е в размер на 1,5 процента го-

дишно. Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г.
Максималният размер за предоставяне на креди-

тен ресурс от ДФ „Земеделие” е в размер на 300 000 
лв. на земеделски производител .
Указанията по схемата са публикувани на сайта на 

ДФ „Земеделие”.

ОТ МАРТ 2021 Г. ПЧЕЛАРИТЕ ЩЕ СИГНАЛИЗИРАТ 
ЗА НЕЗАКОННИ ПРЪСКАНИЯ НА ТЕЛЕФОН 112
От март тази го-

дина спешният те-
лефон за сигнали, 
на който земедел-
ските производите-
ли информират Бъл-
гарската агенция 
за безопасност по 
храните (БАБХ) за 
незаконно пръскане 
на посевите, ще бъде свързан с телефон 112, така че 
при всяко нарушение пчеларите да могат директно да 
съобщават чрез националния спешен телефон.
Решението е взето по повод многобройните сигна-

ли за смъртност при пчелите през миналата година. 
Въпреки контрола, който се упражнява от агенцията 
чрез телефон 0700 122 99, недобросъвестни фермери 
пръскат, без да уведомят предварително пчеларите, в 
резултат на което се стига до масов мор, предупреди-
ха от пчеларския съюз.
Бързината в реакциите, които се постига със сиг-

налите на телефон 112, очевидно ще стресне онази 
част от земеделците, които продължават да пръскат 
в събота или неделя. Сигналите ще се подават и от 
граждани, което е допълнителен плюс за откриване 
на нарушителите.

НОВА МЯРКА НАСЪРЧАВА ЗАСТРАХОВАНЕТО 
НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Нова  мярка 
ще  насърчава 
земеделските 
стопани да за-
страховат про-
дукцията си сре-
щу ефектите от 
неблагоприятни 
климатични съ-
бития и болести 
по животните в 
Общата селскостопанска политика  за периода 2021 
– 2027 г.  Целта на мярката „Застраховане на селско-
стопанска продукция“ е решаването на проблемите с 
управлението на риска чрез съфинансиране с безвъз-
мездни средства на част от застрахователните премии.

До момента в страната се прилага само схема за 
обезщетение на земеделските стопани при 100% за-
губа на продукция или на селскостопански животни 
при природни бедствия. Това налага разработване на 
механизми за компенсиране на загуби при щети под 
100 %, при разпределяне на риска между земеделския 
стопанин и държавата. По този начин ще се отчитат 
не само количествени, но и качествени щети, които 
водят до намалена реализация или реализация на 
продукцията под нейната себестойност.
Мярката ще спомогне за поддържане на жизнеспо-

собността и конкурентоспособността на фермите в 
дългосрочен план. Чрез прилагането й фермерите ще 
могат да възстановят своя доход в случай на небла-
гоприятни климатични събития, засягащи култури, 
посеви или огнища на болести по животните.
Ще се покриват загуби, които надвишават 20% 

от средногодишната произведена продукция
Подкрепата ще се предоставя под формата на 

безвъзмездна помощ за допустими разходи, които 
представляват разходите за валидна застрахователна 
премия. Ще се покриват загуби, които надвишават 
20% от средногодишната произведена продукция на 
земеделския стопанин.
Допустими за подпомагане са земеделски стопани 

и групи и организации на производители, като мак-
сималният интензитет на помощта  е 70% от допус-
тимите разходи, които представляват разходите за 
валидна застрахователна премия.
Представени бяха проектите на плащания за площи 

с въведени задължителни изисквания в зони от Натура 
2000. Новост е финансирането за горски територии 
в тези зони. Подпомагането  ще се предоставя под 
формата на годишни плащания на хектар горска 
територия за компенсиране на наложени режими/
ограничения за горскостопански дейности включени 
в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 
2000. Дейностите, състоящи се от едно или повече 
поети задължения, за опазване на околната среда ще 
са за срок от 5 години.

 
ПЛАЩАНИЯТА ПО НАТУРА 2000

ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 2 Г. ДО 25 ЕВРО/ХА 
За кампания 2021 и 

2022 преходното ком-
пенсационно плащане 
на хектар допустима 
площ  може да е в раз-
мер на левовата равнос-
тойност на 25 евро. Това 
стана ясно от публику-
ваната за обществено 
обсъждане до 18 февруари Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане 
на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата 
директива за водите“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Размерът на компенсаторните плащания по заявле-

ния за подпомагане, подадени до 2020 г. включително 
ще определят съгласно приложение № 1, действащо 
до момента, а по заявления за подпомагане, подадени 
от 2021 г., ще се определят съгласно новосъздаденото 
приложение № 1а.
Земеделски стопани, които заявяват площи, попа-

дащи едновременно в обхвата на защитени зони по 
Директивата за птиците 2009/147/ЕО и Директива 
92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна спазват всички забрани/
режими/ограничения в заповедите и плановете за 
управление на съответните зони, но могат да получат 
компенсаторно плащане само за забраните и огра-
ниченията за селскостопанска дейност в една зона.
Земеделските стопани не могат да заявяват едно-

временно за подпомагане една и съща площ по мярка 
11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания 
по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ 
от ПРСР 2014 – 2020 г., която попада в обхвата на 
защитени зони, за които има влязла в сила забрана 
за използване на продукти за растителна защита в 
горското и селското стопанство и/или забрана за 
употреба на минерални торове, както и на продукти 
за растителна защита и биоциди.
Освен досегашните забрани се въвеждат още:
-забрана за премахване на характеристики на ланд-

шафта (синори, жизнени единични и групи дървета, 
традиционни ивици заети с храстово-дървесна рас-
тителност сред обработваеми земи, защитни горски 
пояси, каменни огради и живи плетове), при ползва-
нето на земеделските земи като такива

-забрана за употреба на минерални торове, както и 
на продукти за растителна защита и биоциди

-забрана за използване на продукти за растителна 
защита в горското и селското стопанство

-забрана за употреба на минерални торове в ливади, 
пасища, мери, изоставени орни земи и горски тери-
тории, както и на продукти за растителна защита и 
биоциди в тези територии, освен разрешените за би-
ологично производство и при каламитет, епифитотия, 
епизоотия или епидемия.
От предложената за обсъждане Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за 
прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 
и Рамковата директива за водите“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. става ясно още, че в случай на форсмажорни или 
изключителни обстоятелства кандидатите за подпома-
гане ще дължат частично или пълно възстановяване 
на получената финансова помощ. 

С Преходните и заключителни-
те разпоредби на Закона за бю-
джета на държавното обществе-
но осигуряване за 2021 г. се дава 
право на лицата, на които е от-
пусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст с начална дата 
до 31.12.2020 г. вкл. с намален 
индивидуален коефициент съ-
гласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса 
за социално осигуряване (КСО), да поискат в срок до 
30.06.2021 г. вкл. преизчисляването й без намаление 
на индивидуалния коефициент, като заедно с това за-
явят прехвърлянето на средствата от индивидуалната 
си партида в универсален пенсионен фонд към фонд 
„Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на дър-
жавното обществено осигуряване.
Лицата от посочената категория могат да упражнят 

правото си за преизчисляване на пенсията им за осигу-
рителен стаж и възраст без намаление на индивидуал-
ния коефициент, като в срок от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 
г. включително подадат в териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт (НОИ), което из-
плаща пенсията, едновременно две заявления по обра-
зци, които са утвърдени от управителя на НОИ:

1. Образец УП-27 - Заявление за преизчисляване на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с на-
мален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 
10 от Кодекса за социално осигуряване;

2. Образец УП-27.1 - Заявление за прехвърляне на 
натрупани средства по индивидуална партида в уни-
версален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд 
„Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществе-
но осигуряване. Същото е адресирано до пенсионноо-
сигурителното дружество, управляващо фонда, в който 
лицето е осигурено.
Всяко от заявленията се подава лично или от упълно-

мощено с нотариално заверено пълномощно лице.
От 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на чл. 

102 от Кодекса за социално осигуряване, като се регла-
ментират два начина на преизчисляване на пенсиите, 
свързани с трудовата дейност на лицата:
Посочените образци на заявления може да се изтеглят 

и разпечатат от интернет страницата на НОИ - рубри-
ка “За потребителя”/раздел “Формуляри”/ подраздел 
“Формуляри и образци за пенсии”.

 НОВИ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
В СИЛА ОТ НОВАТА ГОДИНА:

ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИ И ЗА РЕХВЪРЛЯНЕ 
НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД „ПЕНСИИ“   



ТАЙНИ НА ПОКЪЛВАНЕТО НА СЕМЕНАТА 
Основна грижа на сел-
скостопанските произ-
водители през проле-
тта е дали семената ще 
покълнат и разсадът 
ще се появи навреме. 
Сложните и многолики 
процеси, протичащи при 
покълване на семената 
все още не са напълно 
проучени, но ясно показват колко е важно използването на 
пълноценни семена, които са съхранявани правилно и са 
запазили сеитбените си качества, „зареждане“ с допълни-
телни възможности с помощта на различни предсеитбени 
обработки, осигуряване на оптимални условия за дадената 
култура – от сеитбата до поникването.
Основни фактори, влияещи върху процеса на покълване 
на семената
Първият фактор, влияещ върху покълването на семената е 
наличието на определено количество вода. Това е необхо-
димо, за да се прекрати състоянието им на покой по време 
на съхранение. В съхраняваните семена влагата присъства 
в определени пределни количества, при които активните 
химични процеси са затормозени. Превишаването на тези 
нива на влажност чрез внасяне отвън (предсеитбено или 
след посев) води до незабавно пробуждане на семената и 
началото на дълга верига от биохимични промени, които 
се разширяват и усложняват след покълването.
На пръв поглед простият метод за предсеитбено накисване 
на семената се оказва доста сложен на практика. Научно 
установено е, че количеството вода зависи от вида, от масата 
на семената, а също от състава им, така че те да набъбнат и 
покълнат без удължаване на зародишното стъбло.
Експериментите показват, че напълно набъбналите и 
събудени семена изискват привеждането на съдържа-
нието на влага като процент от сухата маса: за зеле – до 
55%, моркови и магданоз – до 100%, лук и цвекло – до 
80%. Тези, които съдържат повече въглехидрати (боб, 
грах, тиква, спанак), изискват до 35% влага за набъбване. 
Съдържащите повишени количества протеини (пъпеш, 
диня, краставици, домат) се нуждаят от вода до 250%. 
Често малките семена са способни да поемат повече вода 
от големите, а прекомерното накисване може да влоши 
кълняемостта поради освобождаване на част от храни-
телните вещества.
От многобройните опити с накисване и покълване на се-
мена от различни култури се устанивява, че тези операции 
водят до намаляване на времето за започване фазите на 
растеж и развитие.
Физичната фаза на покълване се състои в поглъщане на 
вода и набъбване на семената, биохимичната – в превръ-
щане на неразтворимите запасни вещества в разтворими и 
подвижни, а морфоогичната – в перфориране на семенната 
обвивка от корена.
Всички тези процеси са възможни само при оптимални 
количества вода, абсорбирани по време на набъбването и 
нарушенията – недостиг и излишък на влага се отразяват 
на качеството им. Ако за семената на бързо поникващите 
култури при нарушения на водния режим кълновете могат 
да се забавят с 1-2 дни, то за бавнорастящите това води до 
изтъняване на зародишните стъбла или до отсъствието им.
Въпреки че водата е основен фактор за покълване на 
семената, освен нея, този процес изисква температура 
(топлина) и кислород.
Семената на отделните култури поникват при различни 
температури и те зависят от нивото на активиране на 
всички групи ферменти.
Минималната температура за началния процес на по-
кълване обикновено е доста под тази, при която разсадът 
може да продължи процесите на растеж.
Процесите на покълване се ускоряват значително, даже 
при слабо повишение над минималните за съответната 
култура. Всяка култура има ограничена горна граница 
на температурата на покълване. Марулята покълва при 
15 градуса по Целзий за 2 дни, спанакът при 20 градуса 
за 8 дни, лук при 15 градуса за 4 дни, боб и пипер при 20 
градуса – съответно за 6 и 5 дни. Температурите могат да 
бъдат различни за сортовете на един и същ зеленчуков вид.
Известни са техники за повишаване кълняемостта на 
семената при използване на ниски, високи или промен-
ливи температури, намиращи се в сухо или набъбнало 
състояние. Съществени положителни промени настъпват 
в семената на зелето, морковите, лука и други култури, 

засети предзимно. Дълбоките изменения в обмяната на 
веществата в семената при излагане на ниски температу-
ри повишават устойчивостта на разсада към неблагопри-
ятни условия. Наблюдава се по-висока студоустойчивост 
дори при топлолюбиви култури като краствици, домати 
и патладжан.
Полезното действие на променливите температури 
върху семената е свързано с нарушаване на обвивката и 
засилване притока на вода и кислород, както и активи-
ране на ензимите.
Потребността от кислород за покълване на семената 
на различните култури не е еднаква, но с повишаване 
на количеството му, процентът на покълналите семена 
се увеличава. Недостигът на кислород при излишъци от 
вода значително снижават кълняемостта.
Кислороден глад може да настъпи при преовлажняване 
на почвата (преди и след посев), при дълбоко засяване 
или при образуване на почвена кора. Прекомерното на-
кисване на семената също ги лишава от кислород.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ГРАДИНАТА
ДА НЕ ПОСТРАДА ОТ СТУДОВЕТЕ  

Първо, трябва да си изясним какво категорично не 
може да се прави – това е използването на димни за-
веси или димни шашки на участъка, както и използ-
ване на топла вода. Опасно е и внасянето на пресен 
оборски тор. Не е време за използване на стумуланти 
за поддържане на имунитета – това е забранено през 
зимата. Всички подобни опити ще се провалят, защо-
то градината е потънала вече във физиологичен сън. 
Културите са в покой, а надземните им части, които са 
закалени са достигнали своята устойчивост на замръз-
ване, характерна за съответния вид. Всички опити за 
затопляне на този етап ще доведат само до събуждане 
и сигурно увреждане.
Не увивайте дърве-

тата, храстите и лозите 
със спанбонд – тъкан-
та ще смекчи дневните 
колебания, но няма да 
се справи със замръз-
ването на почвата. Не-
достатъчно проветри-
вите укрития, съчетани 
с положителни температури на въздуха ще доведат до 
събуждане на растенията, както и до бързо развитие на 
гъбичните заболявания, а последствията от това могат 
да бъдат много по-сериозни от студовете.
Най- добрата изолация през зимата е насипният си-

пкав сняг, а  когато го няма, тогава се прави загърляне 
с 10-15 см рохкава почва в основата на храстите, което 
позволява поддържане на оптимална температура в 
областта на кореновата шийка и защита на кореновата 
система и пъпките. Тази агропрактика е приложима за 
ягодоплодните и декоративни храсти (рози, едролист-
ни хортензии, рододендрони, звездовидни магнолии, 
дървовидни божури, клематиси и др.).
За по-добър комфорт  на растенията трябва да се по-

мисли за  укрития, които да задържат по-дълго падна-
лия сняг – могат да бъдат смърчови или други клони, 
както и импровизирани рамки от различни материали 
(дъски, полиетилен).
Мулчът, направен от насипни материали, намалява 

топлинните загуби и спомага за запазване кореновата 
система на растенията.
Изгладете почвата около стволовете на плодните 

дървета и направете дренажни канали. Замръзналата 
земя преди снеговалеж обикновено не пропуска вода, 
а задържането и води до пръстеновидно увреждане на 
кората, което позволява проникване на патогени в нея.
Наложително е да се изолират от студовете новоза-

садени млади растения, които не са успели да се вко-
ренят.
В безснежните студени зими някои тревисти много-

годишни растения също страдат от измръзване – бра-
дати и японски ириси, някои видове лилиуми, инкар-
вилеи, ариземи и мискантуси.
Ако предварително подсигурим растенията, то те 

ще оцелеят в безснежните и студени зими с мини-
мални загуби.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Отива полицай в Lafka и иска билет, на който 
серийният номер да завършва на 64.

- Ма непременно 64 ли?
- Да, 64.
Разровила се продавачката, намерила билет 

да завършва на 64. След няколко дни ченгето 
се връща, печели 50 хиляди лева. Доволен като 
взел парите отишъл пак при продавачката и дал 
2 бона от благодарност, все пак ровила да му 
намери билета.

- Няма нужда, ама кажи ми, моля те, как раз-
бра, че печелившият билет завършва на 64?

- Сънувах сън. Море, плаж, а по него тичат 7 
бели коня, яхнати от 7 руси голи красавици...

- Е.... седем и... седем?
- Да де, ама я ги умножи?. 

БАДЕМЪТ  -  ЛЕЧЕБВОТО  ДЪРВО  
Бадемът, като растение при-
съства в културата на много 
народи. Неговата родина е 
Средният Изток, там където 
е възникнала християнската 
религия, и не е изненадващо 
споменаването му, и то мно-
гократно, в Библията.
Клончета от бадемово дър-
во се използват в християн-
ство, като символ на непорочното зачатие и раждане 
на Исус Христос, а художниците на Ренесанса изо-
бразяват Младенеца, обграден от бадемови клончета.
Нapoднaтa мeдицинa изпoлзвa широко бaдeмoвитe 
ядки за здравни и лечебни цели: при захарен диа-
бет, бронхиална астма, безсъние, мигрена, aнeмия, 
кaшлицa, при заболявания на жлезите с вътрешна 
секреция и др. Те се препоръчват за слаби и анемич-
ни деца, за общо укрепване на организма при хора, 
прекарали тежки заболявания и операции, за болни 
от туберкулоза. Медицински изследвания показват, 
че при консумацията на бадеми се намалява съдър-
жанието на холестерол в кръвта и се подобрява съ-
отношението между „добрия“ и „лошия“ холестерол 
– повишава се нивото на „тежкия“ холестерол – HDL, 
а се понижава нивото на „лекия“ холестерол – LDL.
Бадемовото мляко се използва за лечение на сто-
машна язва. То притежава противовъзпалителни, 
антисептични, овлажняващи, антиоксидантни и 
слабителни свойства. То се взима като слабително 
средство при тежки констипации, а също така като 
успокоително, при сърдечни болести, при пневмо-
нии, бронхити, гърлобол и др. Бадемовото мляко 
влиза в състава козметични препарати, използвани 
срещу целулит и за зарастване на белези.
Бадемовото масло – Oleum amygdalae, се получава 
чрез студено пресоване на бадемовите ядки. Съ-
държа над 60% ненаситени мастни киселини. То е 
най-богатият източник на витамин Е. Излъчва слаб 
приятен аромат и има орехов вкус. Бадемовото масло 
се използва за медицински и козметични цели. В 
медицината се използва при хроничен хепатит, холе-
цистит, при спазми, бронхиална астма, анемия, болки 
в ушите, херпеси и др. Във фармацията се използва 
за приготвяне на мастноразтворимите витамини, на 
хормонални препарати и др.
Бадемовото масло е основа за изготвянето на коз-
метични продукти, предназначени за поддържане 
на кожата и косата. То забавя процеса на стареене 
на кожата, подхранва я, като й придава хубав цвят и 
здрав вид. Бадемовото масло се нанася върху кожата 
като овлажняващо средство и обикновено се използ-
ва от масажистите при тяхната практика.
Бадемовото масло се използва за поддържане в 
добро състояние на дървените части на музикални 
инструменти, като обой и кларинет.

ПАРЕНИ ЯЙЦА  
Продукти:

- 3 бр. яйца
- 100 гр. сирене
- 1/2 ч. л. червен пипер
- 30 гр. масло
Начин на приготвяне: 
Яйцата ги пържим на 

очи в масло. Ако желаем, 
може да ги пуснем във 
вряла вода, вместо да ги пържим. Като се забулят, ги 
прехвърляме с помощта на щпатула върху натрошеното 
сирене. Запържваме червения пипер в масло и внимава-
ме да не прегори. Поливаме върху яйцата запръжката и 
сипваме малко вода да заври в същия тиган. Слагаме от 
тази вряла вода в дълбоката чиния при яйцата и сиренето 
колкото искаме да е течно. Разбъркваме леко, така че 
навсякъде да има от запръжката и е готова едната порция. 


