2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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90 ДНИ НЕПЛАТЕН ОТПУСК
ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СТАЖ
На основание чл.15
Н
15 от Г
1
Глава трета на Вътрешен правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча” Ви предоставям
следният отчет:
През периода на 2020 година Комисията,
съгласно Вътрешен правилник на Фонда
периодично оповестява принципите и правилата за набиране, изразходване и контрол
на финансовите средства, необходими за
осъществяване на дейността си по предназначение.
Периодично се организират и провеждат
дейности по набиране на финансови средства за осъществяване на дейността на Фонда по кметства, училища, детски градини,
детски ясли, читалища, пенсионерски клубове, производствени предприятия, фирми
и търговски обекти, чрез разпращане на информационни материали, в които се разяснява целта на Фонда, начините за набиране
на финансови средства, правилата и контрола по разходването им, както и процедурата
по разглеждането на молби на граждани от
община Сатовча, нуждаещи се от лечебни
процедури в страната и чужбина.
Съгласно чл.8 и чл.14 от Вътрешен правилник Комисията е изготвяла и предоставяла информация за всяко четиримесечие
на 2020 година пред Общински съвет и
в пълният им текст ги е публикувала във
„Вестникът на Община Сатовча” и сайта на
Общината.
Към 31.12.2020 година в набирателната
сметка на Общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от Община Сатовча” са постъпили общо 157 977,88 лева. За
календарната 2020 година са постъпили
общо 12 921,52 лева, от които 9 157,14 лева

Във връзка с предстоящата кампания за
регистрация на тютюнопроизводителите
в специализирания регистър, от Общинска администрация – Сатовча напомнят, че
срокът за подаване на документите е до 31
март в Общинската служба по земеделие.
Необходимите документи за регистрация
в Регистър тютюн за 2021 година на земеделските стопани, отглеждащи тютюн са:
1. Заявление – попълнено и подписано
от кандидата.
2. Копие от сключен договор за отглеждане на тютюн за 202 година.
3. Изкупни бележки (протоколи) за
предаден тютюн за 2020 година.
4. Правно основание за ползвани имоти над 5 дка.

от Общинската
администрация и поделения
Об
към нея, като кметства по населени места,
стопански дейности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове
и домашни социални патронажи, 3104,38
лева от Общински съвет Сатовча, Гюрсел
Башчобанов -490 лева, Читалище Вълкосел
130 лева и 40 лева от Мехмед Бостанджиев.
В периода на календарната 2020 година
е постъпила само една молба за финансово
подпомагане: от семейството на Рафейка
Джевдетова Коруасанова и Ракип Фаиков
Коруасанов от село Плетена за подпомагане
на дъщеря им Евелина Ракипова Коруасанова, комплектовани съгласно изискванията
на Вътрешния правилник на Фонда.
След разглеждане на молбата, Комисията
е приела решение за подпомагане на детето:
Евелина Ракипова Коруасанова, от село
Плетена с парично подпомагане в размер
на 500 лева
Отпуснатите от Комисията средства са
получени от родителите на детето, съгласно изискванията на Фонда.
Общо изплатени по решение на Комисията от създаването на Фонда – 01.08.2006
година до 31.12.2020 година са 103 979,67
лева. Парично подпомогнати от Фонда са
61 деца, от които 23 допълнително. Към
31.12.2020 година наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на
53 998,21 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

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

СТУДЕНТИТЕ

МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ГРАДА, КЪДЕТО УЧАТ

Студентите, които са с постоянен адрес в друго населено място, могат да
гласуват на 4 април в секция по избор в
града, в който се обучават.
Те трябва да представят документ за
самоличност, заверена студентска и декларация по образец, че не са гласували
и няма да гласуват на друго място.
Избиратели, които са попълнили заявление за гласуване в чужбина, но са в
България, също ще могат да гласуват в
секцията си по постоянен адрес в страната, след като попълнят декларация, предоставена им на място.

Уваж
Уважаеми
жае
аеми
ми
и ссамодей
самодейци,
амод
ам
одей
ейци
йци
Приемете моите искрени поздрави към Вас по случай
1-ви март – Ден на художествената самодейност!
В деня на Вашия празник, изказвам своята почит и
уважение за всеотдайната Ви творческа дейност, за неуморния труд и огромната Ви любов към изкуството. Като
пазители на българщината в Община Сатовча, продължавайте и занапред да поддържате пламъка, с който съхранявате родния фолклор, българските традиции и обичаи!
Желая Ви здраве, удовлетворение и нови творчески успехи!
Честит празник!
Моля, при подаване на документите в
Общинската служба по земеделие носете
предпазни маски.

Българската банка за развитие (ББР) внесе предложение пред Министерството на икономиката за удължаване на програмата за безлихвено кредитиране на физически лица,
които временно не могат да полагат труд поради пандемията от COVID-19.
Промените са в контекста на усложнената епидемична обстановка и имат за цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс, с който да се отговори на продължаващото
активно търсене на безлихвени заеми по програмата.
Поради достигане на гаранционните лимити, част от търговските банки-партньори по
програмата спират временно да приемат заявления на
кандидатите. Продължават да приемат нови заявления
в клоновете на Инвестбанк и Търговска банка Д.
Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски
производители и сезонни работници, които са преустановили дейността си.
След направените междинни промени ББР гарантира
заеми до 6 900 лв. и предоставя възможност за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.
Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

През 2021 г. за осигурителен и трудов стаж
ще се зачита времето на неплатения отпуск
до 90 работни дни, а не досегашните 60 дни.
Това са промените приети на второ четене с
промени в Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение.
По този начин хората в неплатен отпуск
заради коронакризата няма да губят правото
си на пенсия или обезщетение за безработица заради прекъсване на стажа. Обаче, ако
излезлите в неплатен отпуск са били изрядни преди него и само за тези 90
дни не могат да внасят осигурителни вноски от 26 лв., то здравноосигурителните им права няма да бъдат прекъснати и те ще дължат тези суми,
след като започнат работа.
Прие се паричните средства, изплатени на работници и служители като
компенсации въз основа на акт на Министерски съвет, да бъдат несеквестируеми.
Уеднаквяват се и помощите за деца с увреждания. Досега законът предвиждаше различни суми за децата с уреждания в зависимост дали са настанени в биологични или семейства на осиновители, или са настанени
в семейства на близки, роднини или приемни родители. Първата група,
спрямо вид и степен на увреждане, получава до 930 лв. месечно. При втората група сумата е между 350-490 лв. От нея обаче ще се приспадат помощите по Закона за закрила на детето, съответно увеличението на парите
за втората група е с 50 лв.

Уважаеми жители на община Сатовча,
Тази светла дата ни задължава да знаем своята история и помним делото на нашите предци, които превърнаха освобождението в кауза
на цял един народ. Трети март е свята страница
от историята на България, в която безспорно е
записано, че ние, българите, сме достойни за
своята свобода и имаме равно място с останалите европейски народи.
Нека посрещнем националния празник на
Република България с гордо вдигнати глави и
мисълта, че сме народ, оцелял през вековете, благодарение на своя силен
дух и вяра. Наш дълг е да предадем завета на предците ни за чиста и свята
република на идващото поколение, за да пазят ценностите, които са успели
да ни съхранят като народ.
Честит празник!
Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча
Баба Марта дойде вече,
слънце весело припече.
И небето се засмея,
радост нова ни огрея.
Баба Марта ни посети
с китка цвете във ръцете…
На глава си кат момиче

тя забола е кокиче
и до него минзухар –
наш добър познайник стар.
Жабите на речний бряг
я посрещат, да и искат
кукуряк, кукуряк!
Елин Пелин

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

1 Март 2021 година, Понеделник,
Св. прпмчца Евдокия Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин,
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол.
Събрала богатство почти колкото царската
хазна с греховни дела. Така умъртвила душата
си и вкаменила сърцето си. Монах на име
Герман отседнал в съседство на Евдокия. Тя
чула молитвите на Герман и много се трогнала. Евдокия станала християнка и започнала
да разпространява вярата. Противниците й я
преследвали и на 1 март тя загинала от меч.
Баба Марта
Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания,
представени в пословици и приказки,
името ѝ е свързано с името на месец
„март“. Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи – януари, февруари и март. Януари
и февруари са представени като братя с
лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра,
която ту е усмихната и добронамерена, ту
непредвидимо зла. С Баба Марта и месец
март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет.
Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март - деня
на пристигането на Баба Марта. През целия месец се извършват обреди за
гонене на змии и гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици..
Ден на любителското художествено творчество – Ден на самодееца
Първи март е традиционен празник на любителското художествено творчество. Денят
на самодееца е празник, обединяващ хора с
различни професии, възраст и пол, но всички
водени от любовта към традиционното и съвременното изкуство. Това е празник за хората,
които не жалят сили и време, и които влагат
цялото си сърце в любимото занимание.
3 Март 2021, Сряда,
Национален празник на България
За първи път се чества по нов стил
на 3 март 1917 г. след въвеждането в
България през 1916 г. на Григорианския календар. Денят на освобождението на България от Османско иго
е определен за Национален празник
с Указ 236 на Държавния съвет,
издаден на 27 февруари 1990 г., и с
Решение на 9-ото Народно събрание от 5 март 1990 г. Денят е избран за национален празник на България, защото тогава за първи път българските земи
се споменават и като политически аргумент.
4 Март 2021 година, Четвъртък,
Преп. Герасим Йордански
Имен ден празнува: Герасим. Свети Герасим бил аскет и
скромен монах. Той е основал манастир край река Йордан
и спечелил стотици последователи. Според легенда лъв с
трън в лапата си потърсил помощта на светеца. След като
Герасим извадил тръна, лъвът останал негов дългогодишен спътник и след смъртта на светеца издъхнал върху
гроба му. Затова иконописците представят св. Герасим
с лъв в нозете

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ
“2021 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP”

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в
корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или
„доктор“.
Организатор: Посолство на
Република Корея в Република
България
Информация за конкурса
Стипендията е предназначена да предостави на чуждестранните студенти възможности за обучение във
висши учебни заведения
в Корея, което ще засили
международния обмен на
образование и ще задълбочи
взаимното приятелство между
Корея и участващите страни.
Условия за участие:
> българско гражданство
> всички кандидати и техните родители НЕ трябва да притежават корейско гражданство
> под 40 години
> бакалавърска степен или ниво на образование, еквивалентно до или по-високо от
бакалавърска степен
> имат висок общ успех (над 80%)
> са в добро физическо и психическо здраве
> кандидати с добро владеене на корейски или английски език ще имат предимство
Продължителност на стипендията: пълен курс на обучение за степен „магистър”
или „доктор”
Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за
участие в конкурса тук.
Стипендията покрива разходите за настаняване, обучение, застраховка и курсове по
корейски език.
За да участват в конкурса, кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат
лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език).
Адрес на посолството: София 1407, ул.Сребърна 2В, МобиАрт Билдинг, Етаж 4
Краен срок за кандидатстване: 19 март 2021 г. до 17.30 ч.
За контакт: korean-embassy@mofa.go.kr , +359-2-971-2181

#Т ОВА Е – КОНКУРС ЗА СМЕЛИ ИДЕИ
Български център за нестопанско право Ви кани да
напишете управленската си
програма в ролята на кандидат-УПРАВЛЯВАЩ.
Организатор: Български
център за нестопанско право
Информация за конкурса
Представи си, че се кандидатираш за управляващ
държавата. Кои са първите
10 неща, които искаш да направиш? Кои проблеми ще
решиш и най-важното – Как?
Каква ще е твоята управленска програма?
Иска ли ти се светът наоколо да беше малко по-различен? Или много по-различен.
Какво означава всичко това за теб. И как би изглеждал един такъв свят?
Към представата ти за един по-добър свят, добави и още нещо – ТВОЯТА РОЛЯ.
Освободи съзнанието си от рамките на днешния ден, забрави за вчерашния, мисли за
утрешния. Или точно обратното – помни уроците от миналото, огледай се в днешния ден,
и напиши първите 10 неща, които ще направиш, когато застанеш начело на държавата.
Условие за участие:
> възраст между 16 – 24 години
#ТоваЕ животът, който искам да дам на народа си в резултат на моето управление –
нека това бъде последното изречение в управленската програма, която ще изпратиш.
Защо да участваш в конкурса?
Идеите са и за да бъдат споделяни – да вдъхновяват, да дават надежда, да намират
съмишленици и сподвижници и така да стигат до реализиране.
Освен това:
> когато напишеш управленската си програма, ще имаш ясни изисквания към бъдещото
правителство, което ще изберем през април
> твоите идеи и изисквания може да стигнат и до бъдещите управляващи
Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за
участие в конкурса тук.
За да участвате в конкурса, попълнете онлайн формуляра.
Краен срок за участие: 3 март 2021 г.
За контакт: tovae@ngohouse.bg
ПРИТЧА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ

Пернишка елха
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

В една беседка стоели две жени и си говорели
нещо. Отдалеч ги видял мъж, който бил изпечен
мошеник, и си казал:
- Тези двете красавици сигурно пак обсъждат
как да измъкнат парите на някой мъж. Жените
са големи измамници!
След мошеника по същия път минал работохолик, който се бил запътил към службата си.
Мислел да прекара целия ден там. Щом видял
жените, той рекъл:
- Писна ми от мързеливи жени! Мъжете им
се скапват от работа от сутрин до вечер, а те
бездействат по цял ден и си бъбрят с приятелки.
След работохолика по същия път минала жена,
която имала сестра. Щом видяла двете дами, тя
си казала:
- Като ги гледам двете сестри как си говорят,
се сещам, че отдавна не съм звъняла на семейството си. Хубаво е, че поне те намират време
една за друга.

Притчата за човешките възгледи разкрива, че
светът не е нито лош, нито добър.
Той всъщност е едно голямо огледало на нашите собствени възгледи. Ако в главата ни има
само лоши мисли, ние виждаме винаги лошото.
Ако сме с позитивна нагласа, виждаме доброто.
Човек вижда толкова, колкото знае и може.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СЛЕД 2023 Г. ЩЕ ИМА СУБСИДИИ
ЗА НОВИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ

За първи път в новата Обща селскостопанска политика 2023-2027 г. се залага нова схема за обвързано с производството подпомагане, с която ще се
отпускат помощи за нови овощни градини, които не
са встъпили в плододаване. По този начин най-после
ще бъдат стимулирани млади фермери, които инвестират в развитието и модернизацията на техните
стопанства. Мярката е била обсъждана на заседание
на тематичната работна група (ТРГ) по бъдещото законодателство.

Допустими за подпомагане ще бъдат производителите, които заявяват минимум пет декара, 0,5 ха,
с плодови градини от ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи,
десертно грозде, ягоди и малини. Новосъздадените
насаждения следва да бъдат вписани в Регистъра на
трайните насаждения към агроведомството.
При производството следва да са спазени всички
агротехнически мероприятия. За „десертно грозде“
ще бъде приложена сортова листа с допустимите по
схемата сортове.
Проектът на схемата предвижда новосъздадените
насаждения да са използвали сертифициран посадъчен
материал и да са представили доказателства за това.
Финансирането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, като площите трябва да
отговарят на минималните изисквания за подпомагане по директни плащания.
Мотивът за създаването на тази мярка е да се повиши конкурентоспособността на стопанствата и да се
подобри тяхната пазарна ориентация.
Групата е дискутирала и актуализираните проекти за бъдещите мерки, свръзани с финансирането по
Европейския фонд за гарантиране на земеделието и
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, които вече са представяни на предходни заседания.

ОРАНЖЕРИЙНИТЕ ФЕРМЕРИ ВЛИЗАТ В РЕГИСТЪР,
ЗА ДА ПОЛУЧАТ ОБВЪРЗАНА ПОМОЩ

През
следващия
програмен
период
производителите на
оранжерийна продукция ще бъдат вписвани задължително
в регистър, преди да
получават подкрепа,
обвързана с производството. Той ще
съдържа данни за техническите и технологични
характеристики на стопанствата, географското им
положение и други параметри, които все още не са
определени.Новите правила за обвързаната подкрепа са записани в проектопредложенията за Стратегическия план, по който вървят обсъждания в ТРГ.
На заседанието на 15 февруари браншовиците са
дискутирали подробно върху предложението от министерството изисквания, на които зеленчукопроизводителите с оранжерии трябва да отговарят, за да
получат еврофинансиране.
Оранжерийните фермери ще разчитат на тази подкрепа, ако през съответната година са добили и реализирали на пазара минимални и средни добиви от
допустимите за подпомагане зеленчуци, определени
съобразно спецификите за всяка конкретна култура.
Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие ще доказват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на
50% от добивите, определени за културата.
Градинарите по схемата задължително трябва
имат и документи, доказващи, че купените от тях
семена или посадъчен материал са сертифицирани.
Като количество семената трябва да са съобразени
и с размера на площите и с разходната норма за единица площ, за които се очаква подпомагане. Това изискване не важи единствено за ягодите и малините.
Ягодите и малините следва да са вписани в Регистъра на трайните насаждения, а при производството
им трябва да са спазени всички агротехнически мероприятия.
Плюсът е, че схемата за оранжерийните производители може да се комбинира с всички останали схеми за зеленчуци полско производство.
Размерът на подпомагане ще се определя от постигането на задоволителна добавка към по-високите
нужди от подкрепа на доходите на земеделските сто-

пани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ
ги да продължат земеделското производство, се посочва още в мотивите на министерството на земеделието. Какво означава обаче тази „задоволителна
добавка”, на този етап и администрацията не знае,
защото не го е отразила в документите.
Записано е обаче, че тази обвързана подкрепа е за
повишаване на доходите в стопанства, осъществяващи дейност в производство на плодове и зеленчуци- оранжерийно производство, което би довело до
увеличаване на тяхната конкурентоспособност и би
повишило нивото на специализация и подобряване
на тяхната пазарна ориентация.
Допустимите получатели на помощта са стопани,
които отговарят на изискванията за „истински земеделски стопани“ и които стопанисват и заявяват
за подпомагане минимум 5 декара земя (0,5 ха заедно или поотделно) с оранжерийно производство
от следните видове култури и домати, краставици,
пипер, ягоди и малини.
Целта е да се създадат благоприятни условия за
развитие на дейността на стопанствата чрез извършване на инвестиции и подобряване на ликвидността
чрез финансиране за оборотни средства. Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е
към всички земеделски стопани, които произвеждат
зеленчуци оранжерийно производство от допустимите за подпомагане култури, ягоди и малини.

О Т 22

ФЕВРУАРИ ФЕРМЕРИ ЗАЯВЯВАТ ПОМОЩ ЗА
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ

От 22 февруари до 15
октомври 2021
г. в областните дирекции
на ДФ „Земеделие“ се извършва прием
по схемат а
„Помощ за
компенсиране
разходите на
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол
на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera)“Заявления се подават в областните
дирекции на фонда.
Бюджетът по помощта е 500 000 лв., а срокът за отчитане на отчетни документи за покупка на продукти
за борба с вредителите е 29 октомври 2021 г. Срокът
за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.
Целта на схемата е ограничаване загубите на
продукция, причинени от вредителя по зеленчукови
култури, отглеждани в оранжерии.
Максималният интензитет на помощта е до 100%
от разходите по закупуване на продукти и средства
за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец
- Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 250 0лв./
ха с ДДС.
Указанията по схемата са публикувани на сайта
на ДФЗ.

ОТ 9

МАРТ ДО 14 МАЙ Е ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ПРЕПАРАТИ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ

От 9 март до 14 май фермерите могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „Помощ
за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална
програма от мерки за контрол на почвени неприятели
по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“ за
тази календарна година.
Бюджетът е 1,8 млн. лева, като до 31 май стопаните трябва да представят отчетни документи за
извършените дейности по третиране на картофените
насаждения.

Средствата ще бъдат изплатени до 22 юни 2021 г.
От подкрепата могат да се възползват малки и
средни предприятия – земеделски стопани, които
отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка.
Размерът на помощта за борба с вредители по
картофите е до 100 % от разходите по закупуване на
продукти за растителна защита, но не повече от 850
лв./ха, с включен ДДС. По схемата ще се компенсират
направените разходи само за тези препарати, които са
разрешени в Република България за химичен контрол
на почвени вредители по картофите от сем. Телени
червеи (Elateridae).
Указания по схемата са публикувани на сайта на
ДФ „Земеделие“.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2021г.

До 10-ти март:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори
на телефонна или друга
електронна съобщителна
услуга за проведени през
предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
Внасяне на този данък от операторите на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМ
ПРИ ПОДПИСВАНЕ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
В ПОРТАЛА НА НАП
Във връзка със зачестилите въпроси относно
проблеми с компонент за
подписване с електронен
подпис в портала на НАП,
експерти са изготвили указание в помощ на всички
заинтересовани.
Компонент за подписване в Портал за електронни услуги на НАП
I. Зареждане и стартиране на Компонент за подписване (stampitls-vat.jnlp)
• Ако при опит да подадете декларации 1 и 6 видите
съобщение Bad Request, причината е, че не сте стартирали компонент за подписване.
• При опит да подадете ДДС декларация без стартиран компонент за подписване, сайтът на НАП извежда
подсказка за липсата му.
Стартиране на компонента:
1. Натиснете Компонент за подписване;
2. Запазете го, не се притеснявайте от заплашителния
надпис, това не е вирус.
Ако всичко е наред, компонента ще се зареди и ще се
покаже в Taskbar-а.
II. Проблем при стартиране на Компонент за
подписване (stampitls-vat.jnlp)
Напоследък се забелязва проблем със стартирането.
Извежда се съобщение за невъзможност за отваряне на
stampitls-vat.jnlp.
Важно е да знаете, че този компонент няма нищо общо
с това какъв софтуер/програма ползвате за изготвяне на
ДДС дневници и декларации 1 и 6. За това не си мислете,
че проблемът е някъде в тези програми. Компонентът е
JAVA приложение и като такова трябва да се стартира
само и единствено с JAVA и то с точно определено *.exe
на JAVA. В случая със снимка 006 самата снимка ни подсказва, че Windows се опитва да стартира „компонента“ с
PDF Acrobat Reader, което разбира се е невъзможно. Няма
значение дали е PDF, Word или някоя друга програма.
Щом не се стартира имате проблем.
Решение 1:
1. Деинсталирате JAVA от компютъра си (губите
всички настройки);
2. Рестартирате;
3. Инсталирате отново JAVA.
Този метод може да не е 100% успешен, защото проблемът може да е някъде в регистрите на Windows.
Решение 2: 100% ефективно и отнемащо 1 мин.
Windows трябва да разбере, че искате „компонента“
да се зарежда всеки път с JAVA. За целта:
1. Намерете къде сте свалили „компонента“ (найвероятно е в downloads);
2. С десен бутон на мишката върху него намерете
„отвори със“ / “open with”
3. Изберете „More apps”
4. Най-долу ще видите опция Вие да изберете с коя
програма желаете да се отваря „компонента“. Първо
изберете чекбокса „винаги да се отваря... jnpl файлове“
и кликнете върху „Look for another app ot this PC”.
5. Укажете пътя до JAVAWS.EXE
- C: Program Files 86 / Java / jre… / bin / javaws.exe
- Ако сте с 64 битова версия на JAVA, потърсете я в
Program Files (без x86);
6. Готово – „компонентът“ Ви е зареден.
Ако при следващо стартиране пак Ви даде грешка, то
значи сте пропуснали да укажете „винаги да се отваря
.jnpl файлове“. В този случай вижте т. 4 и изпълнете
указаното.
III. Автоматично стартиране на „компонента“ s
Windows
Ето как да направите така, че компонентът да се стартира автоматично, за да не изпълнявате горните стъпки
всеки път:
1. Намерете къде сте свалили „компонента“ (найвероятно е в downloads);
2. Преместете го някъде, където няма да го изтриете;
3. Трябва да създадем „пряк път“;
4. След това „изрязваме / cut” прекия път и го местим
в старт меню-то на Windows.
За Windows 10 то се намира в:
C: ProgramData > Microsoft > Windows > Start Menu >
Programs > Startup
Готово: Сега с всяко стартиране на Windows “компонентът“ ще се стартира автоматично.
ВАЖНО: Папка ProgramData е скрита и можете и да
не я видите. За целта трябва да укажете на Windows, че
искате да видите скритите папки.
По този начин ще можете да видите папка ProgramData.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ ЧЕСЪН

Винаги казваме колко
полезен е чесънът и как
трябва да го консумираме всеки ден. Полезните
му свойства са буквално
неизброими.
Забелязали сте, че чесънът е ключов елемент в
почти всички природни
лечения, което само по
себе си говори колко добре се отразява на организма ни
и с колко болести и проблеми може да се справи.
Оказва се обаче че чесънът не е полезен за всички.
Ако попадате в някоя от долуизброените категории, подобре ограничете консумацията на чесън.
1. Хора с ниско кръвно налягане
Знаем, че чесънът винаги се препоръчва за хипертоници
и хора с високо кръвно налягане, защото има свойството
да сваля кръвното. По тази логика следва, че хора с твърде
ниско кръвно не бива да прекаляват с консумацията, за да
не стане още по-ниско.
2. Хора, на които им предстои операция
Ако ви предстои операция, задължително трябва да
спрете консумацията на чесън поне две седмици по-рано.
Това се налага, защото в противен случаи чесънът може
да удължи кървенето.
3. Хора с очни проблеми
Ако имате проблеми с очите и зрението ви е сериозно
влошено, то най-добре да ограничите чесновите ястия
от менюто си. Лекари, практикуващи китайската народна медицина смятат, че продължителната консумация
на чесън в големи количества може да влоши зрението
допълнително.
4. Хора, които имат остра диария
Консумацията на чесън и особено на пресен чесън трябва
да бъде сведена до минимум. Пикантният аромат на чесъна може да подразни червата и да влоши положението
значително.
5. Хора с проблеми с черния дроб
Хора, които страдат от проблеми с черния дроб и най-вече
хепатит, трябва много да внимават с чесъна.
Разпространено е погрешното твърдение, че чесънът
може да предпази от хепатит или дори да го излекува. Но
всъщност е точно обратното. Някои вещества в чесъна
могат да стимулират стомаха и червата да отделят повече
стомашен сок, което да повлияе на храносмилането и да
засили неколкократно някои от симптомите на хепатит
като гадене и повръщане.
6. Хора с анемия
Някои елементи на чесъна намаляват червените кръвни
телца и хемоглобина, което е лошо при анемия. Възможно е и прекомерната консумация на чесън да предизвика
анемия. Затова бъдете внимателни!
7. Бременни и кърмачки
В последните месеци на бременността жените са податливи към алергични реакции, а консумацията на чесън може
да предизвика такива. Затова трябва да се внимава с него.
Освен това активните съставки в чесъна могат да завишат
активността на матката, което в някои случаи може да
бъде опасно за плода.
К А К Д А П ОД О Б Р И М П Е С Ъ Ч Л И ВАТА
П ОЧ ВА И К А К ВО М ОЖ Е М Д А З АСА Д И М
Качеството на почвата е жизненоважно за развитието и
плододаването на растенията. Всеки тип почва има своите предимства и недостатъци, които е добре да познаваме. Това ще позволи да се съчетаят изискванията на
растенията с даденостите.
Какви са недостатъците на песъчливата почва?
1. Песъчливата почва лесно се разпознава по ронливата си текстура. Тя е лека и пореста, има ниско съдържание на хумус, а твърдите пясъчни частици трудно задържат влага и хранителни вещества, от които се нуждаят
растенията.
2. Растенията, отглеждани на такива участъци са изложени на постоянен риск от засушаване. Водата се оттича много бързо поради високата пропускливост, като
по този начин става слабо достъпна за корените на растенията.
3. Подкисляване – песъчливите почви проявяват тенденция към увеличаване на киселинността, което в повечето случаи не се харесва на зеленчуковите и овощни
култури.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Не трябва да приемаме песъчливите почви като „присъда“, защото винаги има решение.
Добрата страна на тези почви е, че бързо се затоплят
през пролетта, което позволява сезонът да бъде максимизиран, а след продължителни и интензивни валежи
се обработват лесно.
Как да подобрим структурата?
Познат начин за структуриране на песъчливите почви е внасянето на органични вещества – угнил оборски
тор и компост или хумус. Те обикновено се внасят през
есента с последваща обработка, но може и в началото
на сезона. Те ще обогатят почвата с хранителни вещества, ще увеличат задържането на влага и ще допринесат за нормализиране на рН.
В началото на сезона е допустомо внасянето на 40%
органични вещества.
Мулчирането е ценна практика за получаване на задоволителни добиви при отглеждане на култури на помалко плодородни почви. След засяване на семената
и поникване на растенията се нанася слой органичен
мулч (до 5 см) около тях. Мулчът може да бъде компост,
наситнени листа, слама или други органични вещества,
които с течение на времето се разлагат в почвата и я
възстановяват по естествен път.
Какво да отглеждаме на песъчливи почви?
Един от най-добрите начини за подобряване на песъчливите почви е отглеждането на покривни култури
или сидерати: овес, елда, детелина и азотфиксиращи
култури с максимален цикъл на реколтиране. Лечебният пелин е също подходящ за отглеждане като покривна
култура.
За почитателите на лечебните култури подходящи за
отглеждане на песъчливи почви са лавандулата, мащерката и розмаринът.
Най-ярък представител на декоративните растения е
флоксът – всички негови разновидности се развиват отлично и цъфтят обилно на песъчливи почви.
Кореноплодните култури обичат рохкава почва без
застояла вода – моркови, ряпа, репички, цвекло, хрян,
пащърнак, коренов магданоз и др.
Картофите също могат да се отглеждат с успех, а
даже е за предпочитане. Предимството на отглеждането
им в песъчлива почва е, че съществува по-малък риск
от развитие на струпясване поради по-високите нива
на киселинност. Естествено, че ще се налага по-често
поливане, но за сметка на това ще бъдат по-малко болестите и вредителите.
Тиквичките и доматите са едногодишни култури,
които се радват на топлата и добре дренирана песъчлива почва. Ако при отглеждането на такива почви се
задоволят нуждите им от хранителни вещества, плододаването е повече от задоволително. Качеството на
плодовете е също по-добро, а при доматите почти не се
наблюдава фитофтора.
Динята, фасулът и краставиците също предпочитат
песъчливите пред глинестите почви.
Сред ягодоплодните и овощни култури любители на
песъчливите почви са аронията и дюлята.

БОСИЛЕКЪТ МОРИ БРАДАВИЦИТЕ

Брадавиците представляват
малки, кожни разраствания, които могат да бъдат
изключително неудобни,
дразнещи и депресиращи.
По същество представляват доброкачествени кожни
образувания, причинени от
вируси. Повечето се причиняват от човешки папиломен
вирус (HPV), който заразява най-горния слой на кожата
и предизвиква усилен растеж, образувайки брадавици.
Въпреки че те се считат за заразни, не е необичайно
само един член на семейството да ги има. В допълнение те често засягат само една част от тялото (като
ръцете или краката), но те могат да се разпространят
и в други области.
Антивирусните компоненти на босилека се смятат
за полезни при унищожаването на вирусите, което
го прави една от най-големите природни средства за
брадавици. Стрийте 1/4 чаена чаша листа от босилек,
докато не се получи смес с гъста консистенция. Нанесете върху засегнатата област и покрийте с превръзка,
като прилагате всеки ден в продължение на една до две
седмици. Брадавиците са причинени от вирус, така че
един от най-добрите начини да се отървете от тях е да
увеличите способността на тялото да се бори с тях.
Всъщност много хора забелязват, че брадавиците се
появяват, когато се чувстват уморени, болни или изтощени. Осигурете си достатъчно сън и се упражнявайте
редовно. Използвайте билкови средства за подсилване
на имунитета като астрагалус, ехинацея, витамин С,
цинк, куркума и котешки нокът.

КАРТОФЕНИ КЕКСЧЕТА
С ГЪБИ И СМЕТАНА

Продукти:
• картофи - 3 бр. /средно големи/
• гъби - 200 г
• масло - 50 г
• готварска сметана - 120 мл течна
• чесън на прах - ½ ч.л.
• черен пипер - ½ ч.л.
• сол - ½ с.л.
• яйца - 1 бр.
• лук - 2 с.л.
• кашкавал - 100 г
Начин на приготвяне:
1. Сваряваме картофите.
2. В тиган разтопяваме
маслото и добавяме гъбите, похлупваме и изчакваме
водата да се изпари, запържваме.
3. В дълбока купа намачкваме картофите и добавяме
към тях яйцето, солта, чесъна на прах, черния пипер,
лука и течната сметана.
4. Загряваме фурната на 200 градуса.
5. Намазваме тавичката с олио.
6. Добавяме малко от сместа в гнездата и слагаме
НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ ЧАСТИ ОТ ЯБЪЛКАТА гъбите. Заливаме гъбите с още смес.
Знаем, че един от най-полезните плодове, които ви7. 5 минути преди да изкараме готовите солени мъфиреят и у нас, е ябълката. Тя съдържа много безценни за ни, поръсваме с кашкавал и печем до златисто.
здравето вещества, които укрепват, пазят и възстановяват организма.
Желязо
Само от един плод получаваме над 10
Преносът на кислорода в кръвта завимилиграма калций, подсигуряващ костиси от протеините, чиято градивна част е
те и метаболитните процеси.
желязото. В една ябълка има около 0. 2
Калият в една ябълка е в много високи
милиграма, заедно с количеството в кораколичества. Той работи в полза на мускута на ябълката.
лите и нервната система.
Пектин
Витамините А и С пазят очното здраве,
В кората се съдържа голямо количерегулират имунните процеси и подпомаство пектин, който понижава холестегат производството на червени кръвни клетки. Витамин рола, подпомага метаболитните процеси и има протиС е важен елемент в процесите на синтез на колагена.
вовъзпалителни свойства. Пектин има и в ябълковите
Фолиевата киселина е около 5 микрограма в един семки, като там е много по-концентриран.
плод и подпомага делението на клетките. Цялото колиЙод
чество фолиева киселина се намира в кората на плода.
Йодът се съдържа основно в семето на ябълката и
Фосфорът е друг елемент, който в ябълката е в отлич- може да се извлича от него. В действителност не се изни дози, включително в кората. От него зависи здрави- ползва, защото тази част от ябълката не се консумира,
ната на костите.
нито влиза в употреба по друг начин.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)
2.00 лева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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!

- Докторе не мога да заспя!
- Представете си, пачка от 1000 лв. по един, и ги
бройте, все ще заспите по някое време!
На другия ден:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не! Броих, броих, и все ги изкарвам 999
лв. Броя и пак броя, и пак, и не мога да заспя от
нерви, че ми липсва един лев...
Докторът:
- Май по добре да се върнем на конвенционални
средства - ще броим овце!
На третия ден:
- Какво стана, броихте ли овцете?
- Не е за вярване! Броих, броих, и тъкмо да заспя,
последната овца ме погледна в очите и попита :
„Абе, какво стана с оня липсващ лев от 1000?“

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

