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ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ
С оглед предотвратяване
нанасянето на щети на селскостопанското имущество
– ливади, трайни насаждения и всички посевни площи, както и опазването на
общинските озеленени площи и декоративна растителност, Кметът на общината
д-р Арбен Мименов издаде
заповед, с която забрани
пускането на всякакъв вид
добитък в селскостопанските земи, както и свободното пашуване в тях на
територията на община Сатовча, считано от 20.04.2021 година до приключването на селскостопанската година - 01.10.2021 година.
Със заповедта се забранява пашуването и движението на добитъка по площадките, парковете и градините на територията на общината, като кметовете
на кметства имат задължението по подходящ начин да уведомят населението
и да организират опазването на селскостопанското имущество на територията на населеното място. При констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата
санкция за неспазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими
мерки по възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпълнението на служебните им задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция ПООСГРАОА
и главен експерт „Земеделие и гори“.

С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението и във
връзка с определения от Областен управител пожароопасен сезон в горските територии
за периода от 05.04.2021 година до 31.11.2021 година, кметът на общината д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въведе пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви по
слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта се забранява изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и пушене при
пребиваване в горските територии и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и
при ветровито време. Забранява се също така и използването на пиратки от пастири, ловци
и туристи в горите и пасищата през пожароопасния сезон.
С нарочната заповед кметът на общината се разпорежда, кметовете на населени места
да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното
откриване на възникнали пожари, като при откриване на такива незабавно да се извърши
обаждане на телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето. Със
заповедта е разпоредено, в случай на констатирани нарушения на виновните лица да бъдат
налагани санкции. Също така е указано паленето на огън в дворовете
на граждани да става само на обезопасени места, в неветровито време
и под наблюдение, до пълното загасяване на огъня, като до него не се
допускат деца.
Кметът на общината възлага изпълнението на заповедта на кметовете по населени места, екополицаите по райони и доброволното
формирование към Общината, като
контрола по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - Директор на дирекция АПООСГРАОА и
главен експерт „Земеделие и гори“.

От 2 април т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика
и рехабилитация за 2021 г. За нейната финансова реализация в Закона
за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.
са предвидени 22 103 061 лв.
Очаква се около 44 000 лица да
ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази
година.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената
на нощувките и частична помощ за
храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното
обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва
до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани
договорите с 22 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са
внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца,
предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е
диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане
на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за
тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил
необходимост от провеждане
на рехабилитация към периода на ползване на паричната
помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата,
изпълнителите на дейността,
необходимите документи и
заболяванията, за които се
провежда профилактика и рехабилитация, може да намерите в меню „Обезщетения”,
подменю “Профилактика и
рехабилитация” на интернет
страницата на Националния
осигурителен институт.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На 12 април 1961 г. на борда на космическия кораб „Восток“ съветският летец
Юрий Алексеевич Гагарин (9.3.1934 –
27.3.1968 г.) извършва една обиколка на
Земята и става първият човек в историята,
полетял в космоса.
Тези 108 звездни минути в живота на
Гагарин слагат началото на космическата
одисея на човечеството. Първите му думи в
открития космос са „Поехали“ (Да вървим).
На 18 март 1965 г. руският космонавт Леонов излиза за пръв път в открития Космос
– продължителност 12 минути и 9 секунди.
Четири години по-късно е постигнат един от най-големите успехи на
човечеството – Нийл Армстрьонг е първият човек стъпил на Луната.
Космическият кораб „Аполо-11“ излита на 16 юли 1969 г. Четири дни покъсно корабът влиза в окололунна орбита и на 21 юли 1969 г. Армстрьонг
оставя първите човешки стъпки на Луната с думите „Една малка стъпка
за човека - един огромен скок за човечеството“. Астронавтът престоява
на Луната 2 часа и 31 минути.
В часовете по физика и астрономия, в СУ „СВ. св. Кирил и Методий“ с.
Сатовча, бе отбелязана 60-годишнината от полета на човек в Космоса, под
наслов „Как си представям Космоса след 50 години?“ Малките учениците
бяха направили рисунки, показващи техните идеи и фантазии, за недалечното бъдеще, а по-големите ученици Нери и Данка, от 10б клас направиха
кратка презентация за космическите постижения на човечеството.

УЧЕНИЦИ ОТ 10Б КЛАС УЧАСТВАХА В
МЕЖДУНАРОДЕН МАРАТОН ПО ЧЕТЕНЕ НА
ПЕТТЕ КОНТИНЕНТА НА ФРАНКОФОНИЯТА
Учениците Росиана Орманова, Кристиян Джилджов и Сайрет
Мейзинев от 10б клас, участваха в
Международен маратон по четене
на френски език на петте континента на франкофонята, организиран
от Международната организация
на франкофонията и Франкофонския регионален център на Централна и Източна Европа.
Събитието се проведе в платформата Zoom. В него взеха участие 34 гимназисти от България, Румъния, Украйна, Република Молдова и Армения, които прочетоха романа „Tous tes
enfants disperses“ на автора Béata Umubyeyi Mairese, носител на наградата
на петте континента на франкофонията.
В края на събитието се проведе интересна дискусия с автора на романа.
Поздравления за всички участници!

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

20 Април 2021г, Вторник,
Годишнина от Априлското въстание
Априлското въстание избухва на 20 април
1876 г. по стар стил (2 май по нов стил). Избухва
преждевременно в Копривщица, но същият ден
въстават Панагюрище (20 април), Клисура (20
април), Стрелча (20 април), а по-късно Брацигово (21 април), Перущица (23 април), Търновски
революционен окръг (25 - 26 април), Батак (29 април) и много други селища.
До края на май въстанието е потушено. Поради предателството на един от
присъстващите депутати на събранието на Оборище, местните турски власти
научават за взетите решения и предприемат незабавни контра действия. На
19 април конна полицейска група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага,
пристига в Копривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет. За да предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със
своите другари напада конака, където се е установила турската полицейска
част. При завързалата се престрелка част от турските заптиета са убити, а
други, начело с Неджиб ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след
извършеното нападение Т. Каблешков изпраща до Панагюрище, където се
намират ръководителите на IV революционен окръг, и до други места бързо
писмо, с което приканва всички българи към повсеместен бунт. Подписано
символично с кръвта на едно от убитите заптиета, то става известно като
„Кървавото писмо“. Веднага след получаването на писмото в Панагюрище
Бенковски обявява въстанието. Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става главен орган на революционната власт в
IV революционен окръг. На него се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването на новата гражданска власт в града. Той
изпраща чета начело със стотника Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да
подпомогне въстаниците в Стрелча и осигури връзката между Панагюрище
и Копривщица. Веднага след обявяването на въстанието П. Волов и Икономов се отправят към североизточните райони на окръга, а Бенковски, който
междувременно организира своя конна дружина, т. нар. Хвърковата чета, се
насочва към средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово и др. и вдига
населението на въстание.
22 Април 2021г, Четвъртък,
Международен ден на Майката Земя
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/
RES/63/278 на Общото събрание на ООН от
22 април 2009 г., за да се напомни на международната общност за пряката зависимост
между човека, планетата и нейните екосистеми. До 2009 г. 22 април се отбелязва като Ден
на Земята, честван за първи път на 22 април
1970 г. в САЩ по инициатива на сенатора Гейлорд Нелсън като национална
протестна демонстрация в защита на природата, в която участват близо 20
млн. души в цялата страна.
23 Април 2021г, Петък,
Ден на английския език в ООН
Ден на английския език в ООН (Годишнина от рождението на английския поет и
драматург Уилям Шекспир /23 април 156423 април 1616/). Отбелязва се от 2010 г. по
инициатива на Департамента по публична
информация на ООН да има ден за всеки
един от 6-те официални езика в ООН - английски, арабски, китайски, испански, френски и руски език. Целта е да се
отбележи многоезиковото и културно разнообразие и да се стимулира равноправното използване на официалните езици в ООН.
Световен ден на книгата и авторското право
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата сесия
Генералната конференция на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15 ноември
1995 г. Годишнина от смъртта на британския поет и
драматург Уилям Шекспир /1564- 1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес /1547-1616/ и на
перуанския писател и историк Инка Гарсиласо де ла

Вега /1539-1616/. От 2001 г. по инициатива на ЮНЕСКО,
всяка година на тази дата се определя един град, който е
Световна столица на книгата в продължение на една година.
24 Април 2021, Събота,
Световен ден за защита на лабораторните животни
Световен ден за защита на лабораторните животни.
Отбелязва се от 1979г. по инициатива на Международната
асоциация срещу болезнените експерименти с животни.
Международен ден на младежката солидарност.
Отбелязва се от 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демократичната
младеж и на Международния студентски съюз.
Световен ден за борба с менингита
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на международната Конфедерация на организациите за борба с менингита
(CoMО), за да информира общественост та за симптомите
на болестта, както и да се популяризира ролята на ваксинацията за предотвратяването на най-смъртоносните форми на
заболяването. За първи път денят е отбелязан на 25 април
2009 г., а от 2010 г. се отбелязва на 24 април. Всяка година
повече от 1,7 млн. души в света са засегнати от менингит.
Бактериалният менингит е най-тежката форма на заболяването, като годишно в световен
мащаб умират около 170 000 души.
25 Април 2021, Неделя,
Световен ден на борбата срещу маларията Найроби, Кения
Обявен от 60-та сесия на Световната асамблея по здравеопазването на Световната здравна организация (14-23 май 2007). Дотогава се отбелязва като Африкански ден на борбата срещу маларията
по решение на държавните и правителствените ръководители
на страните от Организация за африканско единство (от 11 юли
2001 г. - Африкански съюз), взето по време на среща на 10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 16.04.2021 г.

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 7 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ /ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
ȼɢɫɲɟ / Ɉɛɳɨ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ
2
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
(ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ.)
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ
1
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɥɟɤɥɨ.)
1
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 40 ɆȿɋɌȺ
9
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
9
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɦɚɝɚɡɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
8
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
6
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА КАИН И АВЕЛ

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

Каин и Авел били синовете на първите хора
– Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел –
животновъд. Един ден двамата братя решили
да принесат дарове на Бог, от което започнала
тяхната трагедия.
Каин дарил плодове от реколтата си, а Авел
– първото си стадо. Бог погледнал по-благосклонно към дара на Авел, което огорчило
дълбоко Каин.
Завистта не давала мира на първородния
брат и след време тя се превърнала в жестока
омраза, която накарала Каин да убие Авел,
извършвайки един от най-големите грехове –
братоубийството.
Тогава Господ наказва Каин да работи, като
вече земята няма да му дава сила, а точно обратното – ще го изморява.

За да не бъде убит, Каин бил белязан от Бог
и заканата била, че който посегне на Каиновия
живот, ще бъде наказан седмократно.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Д О 30 АПРИЛ ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И
ОВОЩАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ЦЕЛЕВИ
КРЕДИТИ ОТ ДФЗ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ

До 30 април 2021 г.
се удължава срокът, в
който стопаните могат
да подават заявления за
целеви кредит за закупуване на семена, 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 зарзали, череши, вишни, праскови
и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. Документи се
подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
Предоставянето на кредитен ресурс ще бъде осъществено до 31 май 2021 г. Утвърденият финансов
ресурс е общо 12 млн. лева.
На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, с подадено и приключено заявление по
схемите за обвързано подпомагане за производство
на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини;
сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски
и/или оранжерийни), реколта 2020 г. , като кандидатите, отглеждащи винени лозя и маслодайна роза е
необходимо 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:
Зеленчуци:
• домати, краставици и пипер (оранжерийно производство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха и за торове – 6 000 лв./ха;
• домати, краставици, корнишони и патладжан
(полско 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;
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.
Лихвата по кредита е в размер на 1,5 % годишно.
Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г. Максималният размер за предоставяне на кредитен ресурс
от ДФ „Земеделие” е в размер на 300 000 лв. на земеделски производител.
Указанията по схемата са публикувани на сайта на
ДФ „Земеделие”.

ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА
РОДОСЛОВНА КНИГА И СЕЛЕКЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ
От 8 април до 5
май 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще приема документи по схемата
„Държавна помощ
за създаване и поддържане на родословна книга и за
определяне продуктивността и генетичните качества на
животните”.
Помощта е насочена към регистрирани земеделски стопани, занимаващи се с
животновъдство. Предоставя се за подпомагане на
селекционните дейности в животновъдния сектор
под формата на субсидирани услуги от одобрени организации и от Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в случаите, в които няма одобрена развъдна организация за
определена порода.
Общият бюджет по схемата е 7.5 милиона лева,
като средствата се предоставят на два транша. За
първия транш се предвижда изплащане на 40% от
общата сума, а остатъкът от утвърдения бюджет ще
бъде изплатен на втори транш.
Срокът за сключване на договорите и изплащане
на първия транш от средствата е до 31 май 2021 г.
Кандидатстването за финансиране на втори транш
ще бъде от 24 август до 10 септември 2021 г., а изплащането му – до 30 септември 2021 г.
Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания
за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.
Указанията по помощта са качени на сайта на ДФ
„Земеделие“.

ДО 14 МАЙ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА БОРБА
С ТЕЛЕНИТЕ ЧЕРВЕИ ПО КАРТОФИТЕ

До 14 май земеделските стопани 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)“.
Приемът е в периода от 9 март до 14 май 2021 г.
Финансовият ресурс по помощта е 1,8 млн. лева.
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,
ко и т о о т гл е ж д ат
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“.

О РЕХИ , БАДЕМИ И ЛЕШНИЦИ ВЛИЗАТ В
СПИСЪКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СЕКТОРИ
ПО ПОДМЯРКА 4.1

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АПРИЛ 2021г.
До 20-ти април:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл.
154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за
доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които
получатели са данъчно незадължени лица, които са
установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
март 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март 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 по трудови
правоотношения, направени през месец март, когато
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април.

„Международни въпроси“, подменю Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравноосигурителни
периоди, придобити в различни държави от ЕС“ (https://
Орехи, бадеми и
www.nhif.bg/page/192).
лешници влизат в
Заявлението се подава в НЗОК или в районната
списъка на чувстздравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене –
вителните сектори
лично или от упълномощено лице, или чрез лицензиран
при кандидатствапощенски оператор. Адресите и телефонните номера на
не по подмярка 4.1
районните здравноосигурителни каси са публикувани
„Инвестиции в земена интернет страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
делски стопанства“.
За допълнителна информация във връзка с документи,
Това става ясно от
които е редно да бъдат приложени към заявлението,
работния вариант на
да се обадите в ЦУ на НЗОК на тел.: +359 2 965
Условията за кандидатстване по процедура чрез под- може
9116
или
в съответната РЗОК.
бор на проектни предложения по подмярката, който е
публикуван на сайта на земеделското министерство. В
Въпрос: Работих в Англия в продължение на почти
него са отразени бележки от постъпилите коментари
в процеса на обществено обсъждане. Управляващият 3 години, но сега се завръщам в България и искам да
орган продължава работата по отразяване на комента- си оправя здравните осигуровки. От общината ми
казаха, че трябва да изискам формуляр Е140, S041
рите от проведеното обществено обсъждане.
„Добра новина за бранша. На практика това оз- или U1 от Вас. От общината обаче не бяха сигурни
начава, че проектите, с които кандидатстват произ- кой е най- удачният формуляр за моя случай. Бихте
водителите на черупкови плодове ще вземат повече ли могли да ми помогнете и да ме насочите в праточки за чувствителен сектор и ще имат по-голям вилната посока?
Отговор от НЗОК: Правомощията по определянешанс за автоматизация на процесите в стопанствата“,
коментират експерти. Очаква се производителите от то на здравноосигурителния статус на гражданите в
този сектор да кандидатстват основно за машини за България и набирането на средства от задължителните
бране на орехи. Прибирането на реколтата е сериозен здравноосигурителни вноски, които сa регламентирани
проблем към момента поради недостига на работна със закон, са предоставени на Националната агенция за
ръка. Освен това има нужда от машини за първична приходите (НАП). В компетенциите на НАП са въпропреработка, за белене и сушене, строително-мон- сите, свързани с освобождаването от здравноосигуритажни работи, както и инсталации за напояване, телни вноски на българите в чужбина и последващото
коментират експерти.
възстановяване на здравноосигурителните им права
в България.
В тази връзка документи, издадени от компетентните
институции на други държави, с цел удостоверяване
на завършени периоди на осигуряване в конкретната
държава и признаването им в България, се представят
в НАП.
Предвид изложеното, за уточняване на Вашия случай
е необходимо да се обърнете за консултация към експертите на Агенцията. Запитвания могат да се изпращат
на имейл адрес infocenter@nra.bg или да се ползват
услугите на Информационния център на НАП - 0700
Въпрос: Какъв документ трябва да попълнят 18 700 (телефонното обаждане е на цената на градски
и да ви изпратя, за да ми бъдат признати здрав- разговор от цялата страна).
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
ните осигуровки, които заплащам във Франция,
като институция може да изиска от Великобритания по
където за момента е моят постоянен адрес.
Отговор от НЗОК: По отношение на здравно- служебен път издаването на удостоверителен документ
осигурителния Ви статус в България уточняваме, - формуляр S041.
За това е необходимо да се попълните заявление по
че Националната агенция за приходите (НАП) е
институцията, в чиито законови правомощия влиза образец, което е публикувано на интернет страницата
събирането на средства от задължителните здравно- на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Международни въпроосигурителни вноски и отговаря за здравноосигури- си“, подменю Европейска интеграция – линк „Сумиране
телния статус на гражданите в България. В нейните на здравноосигурителни периоди, придобити в различкомпетенции са въпросите, свързани с условията, ни държави от ЕС“.
Към заявлението се прилага попълнена анкета на анпри които лицата се освободени от задължение за
внасяне на здравноосигурителни вноски в България глийската осигурителна институция – HMRC (CA3916
и последващо възстановяване на здравноосигури- application form), и изброените в нея документи. Потелните им права. Освен това в НАП (територи- пълнената анкета и пейслиповете са задължителни.
Документите за изискване на формуляр S041 се подаалната дирекция на НАП по местоживеене у нас)
се представят европейски формуляри/документи, ват в НЗОК или в районната здравноосигурителна каса
издадени съгласно правилата за координация на (РЗОК) по местоживеене – лично или от упълномощено
системите за социална сигурност от компетентните лице, или чрез лицензиран пощенски оператор. Адреинституции на другите държави, с цел удостоверява- сите и телефонните номера на районните здравноосине на осигурителни периоди в конкретната държава гурителни каси са публикувани на интернет страницата
на НЗОК в меню „Контакти“.
и признаването им в България.
За допълнителна информация относно подаването на
В правомощията на НЗОК е да изиска по служебен
път от Франция издаването на формуляр Е104/ S041 необходимите документи може да се обадите в ЦУ на
за Вас, при условие че е приключило здравното Ви НЗОК на тел.: +359 2 965 9116 или в съответната РЗОК.
По отношение на формуляр U1 - той удостоверителен
осигуряване там.
За това е необходимо да попълните бланково документ, който се използва при администриране на
заявление по образец, което е публикувано на ин- обезщетения за безработица и не от компетенциите на
тернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню НЗОК, а на Националния осигурителен институт.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ТЕЗИ ХРАНИ ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ
ДА ЗАСПИТЕ ПО-БЪРЗО

Вероятно ви се е случвало да ви се доспи бързо
след хранене. Понякога
това се дължи на факта,
че сте преяли. Но има и
храни, чиято консумация
може да предизвика рязка нужда от сън:
Млечни продукти
Твърдото сирене е с най-мощен релаксиращ ефект сред
млечните продукти. Този факт се дължи на високото
съдържание на калций в него.
Ако пък го комбинирате с крекери, повече от сигурно е,
че ще ви се доспи бързо. Това се дължи на факта, че въглехидратите засилват действието на триптофана, който
е гарант за мисловната дейност и емоционалния баланс.
Бял ориз
Гликемичният му индекс е доста висок, а това означава, че вдига рязко кръвната захар. Именно поради този
факт, 3-4 часа след като сте се нахранили с бял ориз,
ви се доспива. Според проведени наскоро изследвания
жасминовият ориз има по-силно въздействие върху съня
от останалите видове.
Храни, които ще ви помогнат да заспите по-бързо
Мазна риба
Киселините, съдържащи се в мазните риби, понижават
значително нивото на стресовите хормони в кръвта.
За сметка на това обаче се повишава количеството на
хормона мелатонин. Именно той ви кара да искате да
заспите.
Череши
Киселите череши съдържат доволно количество мелатонин. Ако хапнете шепа череши, със сигурност няма
да ви се преспи.
Ако обаче изпиете чаша сок от череши, можете да бъдете сигурни, че не след дълго ще ви обземе неистово
желание за сън.
Банани
Магнезият, калцият и захарта, които се съдържат в този
плод, засилват въздействието на триптофана.
Чай от лайка
Чайката съдържа солидно количество глицин – хормон,
който има лек приспивателен ефект.
Именно поради тази причина чаят от лайка не само
подобрява значително качеството на съня, а отпуска
мускулите и нервната система.
Изпийте чаша чай от лайка и ще забележите, че сте
значително по-спокойни и освободени от напрежението.
КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА
РАЗМРАЗЯВАМЕ ХЛА ДИЛНИКА?
Новите хладилници
вече имат функция, която им позволява да се
размразяват автоматично. Ледът се натрупва в
задната част на уреда,
когато компресорът работи. Когато спре, ледът
се размразява и се изпарява. Ако по някаква
причина обаче се образува лед с дебелина повече от 5
мм, хладилникът ви трябва да бъде размразен. Колко
често трябва да размразяваме хладилника?
Честотата на размразяване на хладилника зависи и от
вградената в уреда система за размразяване. Тези, които
имат автоматична система за размразяване на капчици,
трябва да се размразяват ръчно на всеки 4 месеца.
Системата No frost осигурява автоматично размразяване на лед и изсушаване със специални вентилатори. Въпреки това обаче, е добре веднъж в годината
да изключвате уреда и да извършите ръчно размразяване на хладилника.
Разбира се, всеки производител на хладилници посочва в техническото му упътване дали и колко често
трябва да размразявате вашия уред. Това се определя
от средните статистически данни. Част от условията
е да се регулира от дебелината на образувалия се лед.
Ако автоматичното размразяване не е започнало, а натрупаният лед е твърде много, трябва сами да размразите хладилника.
Преди да започнете с ръчно размразяване на хладил-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ник, се уверете, че е изключен от мрежата. Разтапянето на леда води до изтичане на вода и в комбинация
с ток може да доведе до токов удар. След това премахнете всички продукти от вътрешността на уреда.
Ако в стаята е твърде топло, добре е да изключите
хладилника вечерта, защото през нощта температурата в помещенията пада.
В никакъв случай не използвайте прибори за хранене, за да премахнете остатъците лед от стените на
фризера. По-добре е да изчакате да се разтопи напълно и да отстраните водата с мека хавлиена кърпа.
Можете дори да поставите тенджера с гореща вода
във фризера, за да ускорите размразяването. В този
случай обаче не забравяйте да постелите хавлиени
кърпи около уреда, защото водата може да започне
да стича по-бързо и така да наводните помещението.
Накрая всички подвижни части на хладилника
като тави, шкафчета, рафтове и т.н трябва да бъдат
почистени старателно. Добре е преди да извършите почистване на хладилника, да сте си приготвили
нуждите средства. Цялата вътрешна част на уреда
задължително се измива с топла вода и сода за хляб.
Накрая забършете и поставете обратно всички подвижни елементи.
ЗАСАДЕТЕ ЦВЕКЛО ДО ДОМАТИТЕ И
ТО ЩЕ ПОВИШИ ДОБИВИТЕ
Растенията живеят по свои
правила и закони и между
тях, както и между хората, в
зависимост от много фактори се установяват различни
отношения. Те могат да запазват неутралитет, да бъдат
добри приятели или врагове,
да се конкурират и враждуват, стигайки до физическо
унищожение на съперника. Всяко парче земя може да
съвмести и изхрани толкова повече растения, колкото
по-малко се сблъскват техните нужди и интереси.
Често сме писали, че доброто съседство между
растенията е длъжно да носи взаимна полза за различните култури. Общоизвестно е, че доматите съжителстват добре с много кореноплодни – цвекло,
лук, моркови, ряпа, магданоз и др. Те разрохкват почвата, насищат я с кислород, отделят фитонциди и отблъскват някои вредители. Възможностите за уплътняване на културите са много, но най-предпочитано
за доматите е цвеклото.
Какво го прави отличен съсед за доматите и по какъв друг начин допринася за повишаване на добивите и вкусовите им качества?
Цвеклото е не само добър съсед на доматите, но
е индикатор за количествата бор в почвата, а той е
много важен за развитието на доматите. Борът регулира образуването на хлорофил, който е активен
участник във фотосинтезата, позволява на корените
да „дишат“ и подобрява обмяната на веществата при
възрастните растения.
Индикатор за количествата бор са листата на цвеклото – колкото по-едри и здрави са листата на кореноплода, толкова по-голямо е съдържанието му в
почвата. Елементът е много важен и за доматите. При
младите растения недостигът води до силно изоставане в развитието, листата издребняват, а цъфтежът
се забавя.
Борът е жизнено важен за формирането на съцветия и завръзи. Компенсира се най-бързо чрез използване на борна киселина.
Цвеклото прави доматите по-сладки и вкусни
Много производители използват цвеклото в качеството му на органичен тор и го отглеждат с такава
цел. Могат да се използват всички остатъци от него
– листата, отстранените растения при разреждането
му, а също отпадъците от кухнята. Те се наситняват
и заравят близо до корените. Могат да се поставят
кореноплоди от салатно или захарно цвекло в ямките
при засаждане – наситнени добре предварително или
след замразяване.
Цвеклото се засажда между доматите или около
тях, а при периодичното разреждане органичните остатъци се вграждат в почвата.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

СМРАДЛИКА

Смрадликата /Cotinus coggygria Scop./ е едно от найизвестните лечебни билкови растения в нашата страна. Сигурно няма човек, който да не се е възползвал
поне веднъж от силните й лековити качества. Позната
е още под наименованията горска дъбовинка, тетра и
кукуч. Смрадликата представлява храст или високо
до около четири метра дърво, което може да се открие сред храсти
и дъбови гори.
Вирее върху камениста, суха и
варовита почва.
Смрадликата е
разпространена в по-топлите
части на нашата
страна, най-много до 800 метра надморска височина.
Среща се и в Южна Европа.
Клоните на смрадликата имат червеникава гладка
кора и жълта на цвят дървесина.
Листата имат елиптична или яйцевидна форма, с
добре видимо жилкуване. Отдолу листата са сивозелени, а отгоре са тъмнозелени. Притежават характерна
миризма, а през есента почервеняват. Цветовете на
смрадликата са двуполови, бледозеленикави, събрани
в съцветие.

ЗАПЕЧЕНИ БРОКОЛИ С ЯЙЦА И СИРЕНЕ

Продукти:
• сирене - 150 грама
• прясно мляко - 1 ч.ч.
• броколи - 450 грама
• яйца - 2 броя
• кашкавал - 100 грама
• олио - за намазване
• магданоз
• босилек
• черен пипер
• червен пипер
• сол
Начин на приготвяне:
Кипнете вода и я посолете леко, бланширайте броколите за около 4 минути. След това ги сложете в гевгир
за 20-тина минути, за да се отцедят добре от излишната
течност.
Междувременно разбийте добре яйцата и ги смесете с натрошеното сирене. Налейте към тях млякото и
овкусете с подправките.
Намазнете тава и сипете вътре броколите. Залейте ги
със яйчената смес и сложете в загрята на 200 градуса
фурна. След 20-тина минути запеканката е готова.
Малко преди да я извадите от фурната, поръсете с настъргания кашкавал.
Поръсете с пресен магданоз и сервирайте.
Цвеклото е отличен показател за киселинността
(рН) на почвата
Цвеклото се развива най-добре в неутрална почва.
То е не само отличен индикатор за наличието на бор,
но и за киселинността на почвата.
Какви сигнали дава цвеклото за рН на почвата:
– идеално зелени листа и червени дръжки на цвеклото показват, че почвата е неутрална и е отличен показател за отглеждане на домати;
– червени дръжки със зелени листа и чевени жилки
показват, че почвата е слабо кисела;
– напълно червени листа и дръжки са сигнал за
много кисела почва.
За частична корекция на рН в течение на сезона може
да се използва хумус или дървесна пепел. Предвид факта, че много други култури, освен доматите – краставици, бобови, тикви, тиквички, моркови, целина не се
развиват добре на силно кисели почви, наложително е
да се предприемат действия за неутрализиране на киселинността за следващия сезон.
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!

Двама приятели си говорят.
- Бях на лекар заради пиенето.
- И какво стана?
- Ами нищо, каза ми, че мога да пия само по 50
гр. преди лягане...
- И сега какво ще правиш?
- Лягам си по 15 пъти.
-

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Гоше! Бременна съм, ти си бащата!
Сериозно ли?
Не бе шегувам се. Днес е 1 април.
Тоест, не си бременна?
Тоест, не си ти бащата!

