2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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ОБЩИНА САТОВЧА ДАВА ПРЕДИЗБОРНИ РАЗЯСНЕНИЯ
Р
Рециклирането
е един от най-добрите
най
й добрите
б
начини да покажем положителноо влияние
влияяние към свесве
та, в който живеем. Рециклирането е важно както за околната среда, така и за самите нас.
Количеството боклук, което произвеждаме, се увеличава с бързи темпове, затова е важно да действаме бързо.
Боклукът на Земята се увеличава, защото днес хората имат много по-големи финансови възможности от преди, а това води до повече боклук. Технологичният бум и новите модерни
опаковки, които се изработват ежедневно съдържат ресурси, които не са биоразградими. А Рециклиране е процес на преработване на дадена суровина, която след това се използва отново.
За всички е ясно, че природните ресурси в света не са неизчерпаеми, а някои от тях вече са в
минимални количества. Ефектът от рециклирането на отпадъци в този случай би могъл да е огромен, защото по този начин ще се намали нуждата
от добиване на нови и нови изчерпаеми ресурси.
18 МАРТ-Световен ден на рециклирането!
Global Recycling Day се отбелязва за четвърта поредна година по инициатива на Global
Recycling Foundation. Във връзка с този ден
в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
беше организирана ИЗЛОЖБА-КОНКУРС под
наслов „ГЕРОЙ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО“. Идеята бе всеки клас да създаде символ, талисман,
аксесоар или модел по избор от използвани
материали(найлонови торбички, пластмасови
чашки и бутилки, опаковъчна хартия, капачки,
вестници и т.н).
„Всеки може да бъде герой на рециклирането.“
Всички ученици се включиха с голямо желание и ентусиазъм, като проявиха креативност и творчество при работата си. Целта на
подобни инициативи и мероприятия е свързана с образованието на децата по темата рециклиране, разделно събиране на отпадъците
и проявяване на лична отговорност към опазването околната среда.
Изработените неща бяха подредени във фоайето на училището, а комисия оцени и класира найдобрите. Учениците сами стигнаха до извода, че
трябва да пазим нашия дом и „Можем да спасим
Земята, чрез творческа мисъл.“
Във връзка с проекта „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Партньорство
за училищен обмен и по инициатива на
Клуб ООН с ръководител г-н Мирослав
Камберов – учител по философия, учениците–членове на клуба отбелязаха Деня
на розовата фланелка.
Така те изразиха своята съпричастност
към позитивната учебна среда и казаха
НЕ! STOP! на тормоза и агресивните прояви в училище.
Облечени в розово, учениците се включиха в редица мероприятия като:
• изработване на постери;
• надписване на розови балони „Да бъдем по-добри!“;
• изработване на мини-розови фланелки;
• изработване на мултимедийни презентации.
Много от учениците се облякоха в розово и носиха розови лентички.
Учениците от СУ Сатовча за пореден път показаха, че са отворени за нови идеи, особено
когато се отнася за толкова важни неща, като толерантността в отношенията и зачитане на
гражданските права.
Всяка година, последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище в Канада. Той е познат също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците
носят розово, за да изразят своята позиция и неприемане на тормоза в училище.
Всичко започва като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в канадската провинция Нова Скотия. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид
Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник,
че дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици решили да купят и разпространят сред съучениците си 50
розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става
популярна сред учениците от други училища чрез sms-и, е-мейли, както и след публикации в
печатните медии и предавания по телевизията.
През 2008 г., 27 февруари е обявен за ден срещу тормоза в училище. Оттогава много ученици отбелязват този ден като обличат розови дрехи, на които пише: „Тормозът спира тук“
и „Ден на розовата фланелка“. Инициативата намира подкрепа сред много деца от цял свят.
Екипът на проекта изказва своите благодарности на г-н Мирослав Камберов, учители и
ученици, участвали в мероприятието.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Информацията е за хора с различен постоянен и настоящ адрес и
за избиратели с трайни увреждания
Община
Сатовча
информира, че съгласно чл.3, ал.1 от
Изборния кодекс гласуването е задължително, извършва се
лично от избирателя
и представлява изпълнение на гражданския
му дълг.
На 27-и март 2021
година изтича срокът,
в който избирател/
гласоподавател подава до кмета на общината/ кметството заявление за отстраняване
на непълноти и грешки в изборните списъци. (Приложение № 8-НС).
На 29-и март 2021 година изтича срокът, в който избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна
кутия, но не са подали заявление в срока по чл37, ал.1 от ИК, може да
гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това, и при условие,
че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава в писмена форма по образец ( Приложение № 14-НС),
подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно
заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен
или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за
вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

КАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ, АКО СМЕ ПОД КАРАНТИНА

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи реда за създаване на
секции за хората, които са под карантина и искат да гласуват на парламентарните избори. Заявления от тези хора се подават до 31 март. Секция ще
се разкрива, ако има поне 10 заявления в съответната община по местоживеене на избирателите под карантина. Общинската администрация ще
проверява дали хората, подали заявления, са наистина в изолация. Хората
ще бъдат уведомявани, че ще бъдат посетени от членове на подвижна СИК.

СМЕНЯМЕ ЧАСОВНИКА В КРАЯ НА МАРТ

В изпълнение на Директива
2000/84/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари
2001 г., на 28 март 2021 г., в
3.00 ч. местно време, се въвежда лятно часово време.
През 2018 година тогавашният председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер
обяви, че над 80% от европейците, участвали в съответното
допитване, са поискали смяната на времето да бъде премахната. Впоследствие Европейският парламент реши смяната
между лятното и зимното часово време да бъде отменена най-късно през октомври 2021 година. Но
правителствата на държавите-членки още не са се договорили кое часово
време да бъде въведено – зимното или лятното.

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

22 Март 2021 година, Понеделник,
Световен ден на водите
Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED),
проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
Целта му е да привлече внимание върху важността
на питейната вода и защитата на водните ресурси.
Всяка година честването на Международният ден
на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.
23 Март 2021 година, Вторник,
Международен ден на метеорологията
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията
за Световната метеорологична организация /1950/ специализиран орган на ООН. Отбелязва се от 1961 г.
Св. мъченица Лидия - първата християнка в Европа
Св. Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била
продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори
Св. Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела Св. Павел Апостол да живее
в дома им.(Деян. 16, 14-15). От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в
древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия
крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и
според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е.
родом от Лидия. Въпреки че кралството влиза в границите на персийската
империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат „лидийци“
до доста по-късно.
24 Март 2021 година, Сряда,
Световен ден за борба с туберкулозата
В целия свят туберкулозата е водеща
причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, като всяка година от
нея умират около 3 милиона души в света.
Обявеният от Световната здравна организация 24 март за Световен ден за борба с
туберкулозата е изключителна възможност
за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство за борба с
туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.
25 Март 2021 година, Четвъртък,
Благовещение
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой
Православната Християнска Църква празнува
този ден в чест на благата вест за раждането на
Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на
Дева Мария. Българите наричат празника още
„Благовец“ или „половин Великден“. Народното поверие гласи, че на Благовец
долитат кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е
отишла и лятото е дошло. Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) се смята, че всяка рана зараства
на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите на
момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата си и правят резки на
ушите на животните, за да могат да ги разпознават.
Национален празник на Гърция
Националният празник на страната е Деня на
независимостта /1821/. От 1461 г. страната е във
властта на Османската империя. На 25 март 1821
г. започва националноосвободителната борба. На
13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта,
но фактически независимото Кралство Гърция е обявено през 1832 г.
26 Март 2021 година, Петък,
Национален празник на Бангладеш
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1971/. От
1757 г. страната е във владение на Великобритания като индийска провинция
Източна Бенгалия. На 14 август 1947 г. е провъзгласена независимостта на
Индия и е създадена държавата Пакистан, Източна Бенгалия е включена в
състава на Пакистан под името Източен Пакистан. Източен Пакистан е провъзгласен за независима Народна република Бангладеш.

.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
„МЛАДИ ТАЛАНТИ”

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка
година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове,
литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции,
читалища и други.
През учебната 2019/2020 година Фестивалът няма
конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.
РАЗДЕЛИ:
I. Танцово изкуство
II. Театрално изкуство
III. Музикално изкуство
IV. Изобразително, приложно и фото изкуства
V. Литературно творчество
Творби и заявки за участие във фестивала „млади таланти“ се изпращат в срок
до 27 април 2021 г., провеждане - 26-29.05.2021 г.
Заявките изпращайте на адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски 191, Национален дворец на децата
или на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 19.03.2021 г.

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 6 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ /ȻȿɅ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
1 ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / Ƚɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
2 ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / Ɉɛɳɨ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ (ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ.)
1 Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 47 ɆȿɋɌȺ
10 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
9 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
15 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
1 Ɉɮɢɫ ɦɟɧɢɞɠɴɪ
ɋɪɟɞɧɨ
4 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
1 Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ʉɚɫɢɟɪ-ɞɨɦɚɤɢɧ
ȼɢɫɲɟ

ПРИТЧА ЗА ЧУЖДИТЕ ПРОБЛЕМИ
ИЛИ ЗАЩО ТЕ СА И ТВОИ

Да работиш от вкъщи
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

Живели в голяма ферма крава, коза и кокошка. С времето с тях се сдружила и една мишка.
Харесал й живота във фермата и решила да се
установи и тя при дружките си. Само че стопанинът на добичетата я видял и се изплашил, че
ще му изяде царевицата. Затова заложил капан
на мишката.
Притеснена за съдбата си, неканената гостенка веднага споделила с другите животни.
– Разбираме страха ти, но нищо не можем да
направим. Мишият капан си е само твой проблем
и нас не ни вълнува! – отговорили козата, кравата и кокошката.
Още на следващия ден в капана се вмъкнала
отровна змия, която ухапала стопанката на
фермата. Жената се разболяла тежко и не могла
да помръдне дори от леглото. Наложило се да
заколят кокошката, за да й направят лековита
пилешка супа.
Докато боледувала пък, във фермата не прекъснато идвали нейни приятели и роднини, а за
да ги храни, фермерът заколил козата.
За жалост, стопанката така и не се излекувала

и една нощ издъхнала в съня си. Когато след
това във фермата се стекли всички близки на
покойницата, се наложило съпругът й да заколи
и кравата.
И докато добичетата срещали своята тежка
съдба, едно след друго, мишката се криела в
своята дупка и размишлявала. Мислела си за
събитията, които са далечен и чужд проблем,
докато не започнат да те касаят пряко.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
МЯРКА 10: НОВИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ,
НО ПО-СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ

Три дни преди приемът на заявления за Кампания 2021 да бъде отворен и за кандидати по мярка
10 „Агроекология и климат“, промените в Наредба 7
за нейното прилагане бяха обнародвани в Държавен
вестник, брой 21 от 12 март. Ето кои ще са новите
моменти за двугодишния период на преход.
Новите ангажименти, поети с подадени заявления
от 2021 г., се изпълняват за срок от 1 година.
По направление „Възстановяване и поддържане
на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ има
възможност, ако част от площите са влезли в Натура
2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с
останалите. Ако всички площи са станали защитени
обаче, ДФЗ прекратява ангажимента, без да се изисква възстановяване на субсидии.
По направление „Контрол на почвената ерозия“ са
въведени нови допустими разходи за:
• противоерозионни мероприятия в лозя и трайни
насаждения – чрез затревяване на междуредията на
лозята и трайните насаждения, поддържане на нисък
тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди
напречно на склона;
• противоерозионни мероприятия в обработваеми
земи – за създаване и поддържане на буферни ивици
с медоносна тревна растителност и поясно редуване
на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.
Има ново Приложение 10 с допустимите трайни
насаждения, които са подходящи за затревяване на
междуредията, както и ново Приложение 11 с меденосните тревни растения за буферните ивици.
Когато се правят административни проверки по
направленията пасторализъм и опазване на застрашени от изчезване местни породи, ДФЗ ще използва не
само регистъра на БАБХ, но и информацията към 80
дни след последния ден за подаване на заявленията.
За заявените площи по дейността за затревяване
ще са нужни документи, които удостоверяват, че насажденията са в период на плододаване по реда на
Наредба за базисните цени на трайните насаждения.
Оценката трябва да съдържа номера на парцелите
от ИСАК за заявените нови площи. За трайни насаждения, създадени чрез проекти по ПРСР, няма да е
нужна такава оценка. Помощ не се предоставя или се
намалява, ако фермерът не е заявил трайните си насаждения през Кампания 2020 за директни плащания.
Ново изискване за фермера е да приложи разходно-оправдателен документ при закупуване на тревните смески и семената на медоносни растения.
За новите ангажименти, поети през 2021 г., опит в
извършването на избраните направления/преминато
обучение се доказва до 31 декември 2021 г.
Повишени са изискванията в направлението
„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Въвеждат се допълнителни забрани в
Приложение 6 относно националните паркове и резерватите. Животните трябва да са придружавани от
стопанина или пастир. Ако стадото се придружава от
кучета, на тях трябва да се поставят спъвачки.

СТАРТИРАТ ПРИЕМИ ПО ОЩЕ 8 МЕРКИ И
ПОДМЕРКИ ОТ ПРСР ПРЕЗ 2021 Г.

През 2021 г. ще стартират
приеми по още 8 мерки и
подмерки от Програмата за
развитие на селските райони, с бюджет от близо 494
млн. евро. Това бе решено
от Комитета за наблюдение на Програмата, който
одобри Индикативната й
годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки
земеделски стопани, както и чувствителните сектори.
Графикът предвижда през месец април да бъдат
отворени приеми по най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от
подпомагани дейности. Това са подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Прилагането им ще допринесе за устойчиво
и цифрово икономическо възстановяване на сектора.
Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.
През септември ще стартират подмерките 6.1
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на
нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.
До края на годината предстои да бъдат отворени
и подмярките 1.2. „Демонстрационни дейности и
действия по осведомяване, 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности
за сътрудничество на местни инициативни групи“.
Вече са стартирани приеми по подмерките 5.1
„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното
създаване, подобрение и разширение” и Подмярка 2.2
„Създаване на консултантски услуги“.

ОТ 15 МАРТ ДФЗ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

От 15 март 2021 г. земеделските стопани могат да
кандидатстват в териториалните структури на ДФ
„Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за
съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът
ще продължи до 30 юли. Срокът за предоставяне на
застрахователните полици в Областните дирекции
на ДФЗ е 31 август. Договорите ще бъдат сключени
до 20 работни дни след предоставяне на полиците в
териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата
ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на
договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта
е 5 млн. лева.
Информираме
з е м ед е л с к и т е
стопани, че поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през
последните години, зърнените
и маслодайни
култури за първи път влизат в
обхвата на схемата. От настоящата година за
подпомагане по помощта могат да кандидатстват и
стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица,
слънчоглед и рапица.
Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски
стопани, отглеждащи:
- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация
на насажденията под 20 години;
- зеленчукови култури отглеждани в оранжерии
над 0.1 ха;
- зеленчукови култури над 0.3 ха;
- етерично-маслени култури над 0.5 ха;
- тютюн над 0.1 ха. - зърнени култури над 3 ха;
- маслодайни култури над 3 ха;
Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и
маслодайни култури се подпомагат за първите 2 000
ха от площите си.
Максималният размер на подкрепата, която може да
получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65%
от стойността на застрахователната премия. Сумата
за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които
застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и
маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да
получат до 35% от стойността на застрахователната
премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при
размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.
На съфинансиране подлежат полици, издадени след
подаване на заявление за подпомагане.
Целта на помощта е насърчаването на земеделски
стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени,
зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни
култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно
да застраховат продукцията срещу неблагоприятни
климатични събития.
На сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата.

Въпрос: Търся информация за попълване на
документ С 104. Мога ли да я попълня на място
в гр. хххххх? От НАП ме препращат към вас за
документ, удостоверяващ осигуряване в съответната държава, но не ми дават уточнения какъв
да е той...От НОИ пък си изпращат служебно копията, получавам обезщетение, но нямам достъп
до досието ми от чужбина. Много ще се радвам
за допълнителни разяснения от компетентен
орган. Благодаря предварително!
Отговор от НЗОК: За да Ви се признаят придобити здравноосигурителните периоди във Великобритания, с цел включването им в осигурителната
система на България и гарантиране непрекъснатост
на здравноосигурителни Ви права, необходим е удостоверителен документ – британски формуляр S041.
Формулярът се издава от компетентната британска
институция единствено при поискване по служебен
път от НЗОК/РЗОК, като за целта е необходимо да
подадете бланково заявление по образец. То е публикувано на интернет страницата на НЗОК (www.
nhif.bg) - меню „Международни въпроси“, подменю
Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни
държави от ЕС“ (https://www.nhif.bg/page/192). Към

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2021г.

До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
определен по реда на чл.
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер
на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март:
ЗДДС
Определяне на акредитиран представител по чл. 133
от ЗДДС и писмено уведомяване на компетентната ТД
на НАП от данъчно задължено лице, регистрирано по
реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС,
установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна,
с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива
2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, за да се счита за регистрирано по закона.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от
лихви по банкови сметки на местни физически лица,
придобити през месец февруари.
2. Подаване по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50
от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа и с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придобити през предходната година и внасяне на дължимите
по декларацията данъци от лица, които имат право и
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв.
в общ размер.

заявлението се изисква да бъде приложена попълнена
от Вас анкета на английската осигурителна институция – HMRC (CA3916 application form) и изброените
в нея документи.
Документите за изискване на формуляр S041 се подават в НЗОК или в районната здравноосигурителна каса
(РЗОК) по местоживеене – лично или от упълномощено
лице, или чрез лицензиран пощенски оператор. Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата
на НЗОК в меню „Контакти“.
Полученият формуляр от Великобритания трябва
да представите в Националната агенция за приходите
(НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по
постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени
в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран
здравноосигурителният Ви статус.
Въпрос: В аптека „xxxxxxx“ ми отказват да ми
продадат без хартиена рецепта от личния лекар
въпреки решението, че до 30.04.2021 г. аптеките
могат да отпускат лекарствени продукти само по
рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка
данни за отпуснати лекарствени продукти, като
здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път и което аз съм изпълнила- на 15.03.2021г.
трябва да взема за 4-ти път без рецепта/. Аз съм на
70 години, не съм ваксинирана още и се страхувам да
не се заразя с КОВИД-19 по обществения транспорт
на път към лекаря си и при него в чакалнята, където винаги е пълно с хора. От аптеката ми казаха,
че такова е разпореждането на НЗОК-клон. Има
разминаване в разпореждането на Централното
управление на НЗОК и това в Р. ЗАЩО??? Кой упражнява контрол върху този процес???
Отговор от НЗОК: До 30.04.2021 г. включително
аптеките могат да отпускат лекарствени продукти
само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната
книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. При
това отпускане аптеката, отпускаща лекарствения/те
продукта/те, следва да е същата, отпуснала последно
лекарствения/те продукт/и, съгласно последно вписания/те в данни в рецептурната книжка (видно от печата
в рецептурната книжка).
Не е регламентиран броят на отпусканията с „отрязък
S”. Въведеният с настоящите Условия и ред облекчен
режим за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение (Приложение №
1 на ПЛС), без представяне на рецептурна бланка,
се прилага в случаите, когато не се налага промяна в
терапията на здравноосигуреното лице, установена от
лекуващия лекар след консултация с лицето.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА
СМИЛАНЕТО НА ХРАНАТА?

Нека бъдем напълно искрени: повечето от нас не
оценяват работата, която
храносмилателната система върши за нас. В поголямата си част, след като
храната напусне устата ни,
тя напуска и умовете ни.
Но какво се случва с храната, след като я погълнете?
Храносмилателната система като цяло се състои от
много сложни и решаващи движещи се части. Ето какво
трябва да знаете за това какво се случва по време на
храносмилането и колко време обикновено отнема то.
Очевидно първата стъпка към смилането на храната
е поставянето й в устата и дъвченето - но зъбите ви
не вършат цялата работа тук. По време на този процес
вашите слюнчени жлези също овлажняват храната,
което улеснява преминаването на всичко, което ядете,
през хранопровода, когато преглъщате.
След като си проправи път по хранопровода, храната
достига до долния езофагеален сфинктер - мускул,
който се отпуска, за да позволи на храната да премине
в стомаха. След това стомашните мускули смесват
храната ви с храносмилателни сокове, а жлезите, разположени в лигавицата на стомаха, произвеждат ензими
и стомашна киселина, които помагат на храната да се
разгради допълнително.
След това храната преминава през тънките и дебелите черва. В тънките черва усвоените хранителни
вещества и вода се абсорбират в кръвния поток, а в
дебелото черво течните отпадъци се трансформират в
изпражнения, които се преместват в ректума. Ректумът,
който е в долния край на дебелото черво, съхранява
изпражненията, докато не бъде изтласкан по време на
движение на червата.
Времето, необходимо за смилането на храната - от
момента, в който я поставите в устата си до момента, в
който я отделяте - зависи от много фактори. Като цяло
отнема от два до пет дни, докато хората усвоят храната,
но това варира различно при всички. Видът на храната,
която ядете, играе доста голяма роля.
Храните с високо съдържание на фибри могат да ускорят храносмилането ви. По-опростените храни (непреработените храни) са по-лесни за смилане, защото е
по-трудно за тялото ви да разгражда сложните химикали
в преработените храни. Сложните захари, богатите на
мазнини и протеини храни отнемат повече време.
Редица състояния могат да имат ефект върху храносмилателната система, не всички от тях задължително
забавят или ускоряват храносмилателната система.
Най-често срещаните сред тях са рак, киселини, непоносимост към лактоза и синдром на раздразнените черва.
Ако подозирате, че храносмилателната ви система не
работи съвсем правилно, задължително се с консултирайте с вашия лекар, за да ви помогне да стигнете
до причинителя на проблемите с храносмилателната
ви система. Добрата новина е, че много проблеми с
храносмилането могат да бъдат решени просто чрез
промени в ежедневния начин на живот.

ВРЕМЕ Е ЗА СЕЕНЕ НА СПАНАК

Спанакът е бързорастяща и
студоустойчива култура и за ранно полско производство се сее в
началото на октомври, за да могат да се вкоренят добре растенията. Ако сме пропуснали тези
срокове и засеем сега – ще стане малко по-късно. За есенната
сеитба е важно мястото да бъде
добре огрявано от слънцето и защитено от силни ветрове.
Пролетната сеитба може да се осъществи при първа
възможност за работа на открито – февруари и март.
Ако искаме да имаме по-продължително време от прекрасния зеленчук, можем да досяваме през 10-14 дни за
3-4 седмици, а за есенното производство се възобновява в края на лятото, когато средната дневна температура
спадне до 20 градуса.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Спанакът е много необходим зеленчук за пролетната трапеза. Съдържащите се в него важни минерали (натрий, калций, калий, магнезий), витамини (В1,
В2, РР, С, К, Е и D), захари, протеини, мазнини, органични киселини (ябълчна, лимонена и оксалова) го
правят много ценен.
Икономическата стойност на спанака също е важна
– краткият вегетационен период и високата студоустойчивост го превръщат в една от ценните зеленчукови култури.
Условия за растеж и развитие
Високи добиви са възможни само при създаване на
необходимите условия за растеж и развитие – топлина,
влажност, светлина и не на последно място количеството на хранителните вещества.
За поникване на семената са нужни 4-5 градуса по
Целзий. Пониците се запазват до минус 6-8 градуса, а
добре вкоренилите се растения във фаза на розетка с
3-4 листа издържат до минус 15-20 градуса. При наличие на сняг няма опасност от измръзване. Оптималните
температури за развитие са 15-18 градуса. В условията
на високи температури, особено ако са комбинирани с
недостатъчна влага, добивите от спанак намаляват и
качеството се влошава. Липсата на влага предизвиква
преждевременен растеж и ранно стрелкуване, но излишната също е неблагоприятна. Оптималната влажност трябва да бъде 50-65% от общата влагоемкост на
почвата. Той понася засенчване, но количеството на аскорбиновата киселина драстично намалява.
Спанакът е непретенциозен към ниските температури, но много взисквателен към плодородието на почвата и нейната структура. Реагира положително на внасянето на органични и минерални торове.
Добри предшественици са фасул, домати, пипер, картофи, защото тогава спанакът ще се възползва от тяхното торене с малка добавка на азот и фосфор. Ако не
са подхранвани с органични торове предшествениците,
тогава е добре да внесат по 3,5-4 кг добре угнил оборски тор или компост на 1 кв м.
Спанакът се засява в браздички на разстояние 12-15
см една от друга и плитчина 3-4 см, с интервал 0,5 см.
За 1 квадратен метър са необходими 1,5-2,5 г семена
за нормална гъстота. При редова сеитба се зариват с
гребло. Кълновете се появяват 7-14 дни след засяване,
а прореждане се извършва възможно най-рано – при
достигане на височина 1,5-2 см, оставяйки растояние
между растенията 5-7 см. След разрастване на спанака,
когато растенията започнат да се притискат едно към
друго, добре е да се направи второ прореждане, като отстраните вече могат да се използват.
Спанакът е готов за беритба обикновено 6-8 седмици
след покълване – това зависи от сорта.
Сортове спанак
Пазарът предлага различни сортове спанак, които се
различават по големина и положение на розетката, по
вида на листната петура (гладка или набръчкана), по
вида на семената (гладки или бодливи). Подходящи за
нашите условия са сортовете с бърз темп на развитие и
по-висока студоустойчивост.
Едър зимен е български ранен сорт с голяма розетка
и едри листа. Подходящ е за есенно и ранно пролетно
отглеждане, но стрелкува рано и не е устойчив на мана.
Матадор е високодобивен и късно стрелкуващ холандски сорт. Образува големи и леко повдигнати розетки, има висока зимоустойчивост, но нараства бавно
след зимуване.
Матадор 15/29 е много ранен сорт, който се развива
за около месец след поникване, има висока зимоустойчивост, но е чувствителен на мана. Сортът е високодобивен с едра розетка и големи, овални и почти гладки
листа.
Хемус е зимоустойчив, ранен и високодобивен сорт.
Стрелкува късно и това дава възможност да се прибира
по-продължително време.
Спокейн Р1, Спейс Р1 и Спинакер Р1 са хибридни
сортове, които са устойчиви на мана и загниване. Отличават се с едра листна маса и са подходящи за механизирано отглеждане.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

БИЛКАТА БЯЛ ОМАН
ИМА СПАЗМОЛИТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Бял Оман (лат. Inula helenium)
е многогодишно тревисто
растение от семейство Сложноцветни (Asteraceae). На
височина стъблото му достига 1,5 м. Приосновните
листа са с дължина около 50
см с дръжки, а стъблените са по-дребни, приседнали.
Съцветията са кошнички с диаметър до 7 см. Видът е
разпространен из цяла Европа и Азия. У нас се среща
в сенчести и влажни места.
Според гръцката митология, оманът се е появил от
падналите в пръстта сълзи на хубавата Елена. А според
християнските вярвания билката символизира изцелението на душата след като изповяда греховете си.
Действие и приложение. Дрогата притежава отхрачващо, секретолитично, противовъзпалително, бактерицидно и антихелминтно действие. Под форма на
отвара се използва при различни възпалителни процеси
на дихателните пътища, възпалителни заболявания на
стомашно-чревния тракт, за стимулиране на апетита и
подобряване на храносмилането.
Етеричното масло, което се съдържа в белия оман (в
количество около 3%) определя терапевтичната противовъзпалителна активност на дрогата. Друга важна
съставка относно терапевтичното приложение на омана
е инулинът (до 45%).
Съдържанието на етерично масло в дрогата, определя
и нейния антисептичен ефект, който подпомага противовъзпалителното действие на другите съставки. По
тази причина билката успешно се прилага при лечение
на възпалителни обструктивни заболявания на белите
дробове като противовъзпалителното му действие се
съчетава с отхрачващата му секретолитична активност.
Белият оман упражнява и спазмолитично действие
върху гладката мускулатура на стомашно-чревния
тракт, което го прави подходящ за облекчаване на
спазми.
Доказано е, че белият оман има добре изразена антидиарична активност при ентроколити. Наред с това
етеричното масло в билката тонизира храносмилането,
подобрява апетита, намалява стомашната секреция и
едновременно с това действа жлъчкогонно. Билката
регулира нередовна и болезнена менструация.
Химичен състав. Дрогата съдържа межди 1 и 3%
етерично масло с главни компоненти сесквитерпеновите лактони алантолактон, изоалантолактон и
дихидроалантолактон. Етеричното масло при обикновена температура е с восъкоподобна консистенция,
а при температура 30 – 40 °С се втечнява. В дрогата
се съдържат още полизахаридът инулин (около 40%),
тритерпени, фитостероли и др.

СМЕТАНОВ КРЕМ С ТИКВА

Продукти:
• тиква – 1 кг
• кондензирано мляко – 300 мл
• мед – 4 с.л.
• пудра захар – 2 с.л.
• сметана – 3 с.л. заквасена
• ром – 1 ч.л.
ЗА УКРАСА

• сметана – 1 спрей
Начин на приготвяне:
Тиквата се измива,
обелва и нарязва на парчета. Нарежда се върху
хартия и се печене в тава
в загрята на 180 градуса
фурна до готовност.
След това се пасира и
се смесва със затопленото кондензирано мляко, меда,
захарта, заквасената сметана и рома. Бърка се до получаването на гладък крем.
Той се разпределя в чашки и се прибира в хладилника,
за да се стегне. След това се поднася, като се украси
със сметана.
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!

- Айше, вземи един флумастер и една линийка
и ела тук.
Дошло Айшето с пособията. Асан легнал по
корем и рекъл:
- Начертай пет хоризонтални линии на гърба ми
и напиши над тях a, b, с, d, e. Начертай сега пет
вертикални и напиши 1, 2, 3, 4, 5...
- Готово, Асане, а сега какво да правя?
- Сега ме почеши на b3
Жена се гримира пред огледалото. Малкото й
дете я гледа и по едно време я пита:
- Мамо, защо се мажеш с боички по лицето?
- За да стана по-хубава, детето ми!
- А защо не ставаш?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

