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За първи път Денят
З
Д
на Земята
З
се отбеотбе
б
лязва на 22.04.1970г.,с цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване
на околната среда. Този ден не е религиозен или национален празник, а от 1990
празникът на нашата планета е обявен
за международен ден. България е една
от първите страни, присъединили се към
международното отбелязването на Деня
на Земята.
Тази година, мотото на всички събития
по повод 51-то му отбелязване е “Възстановяване на нашата планета“.
Ние от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“
с. Сатовча, ви призоваваме не само на този
ден, а и всеки друг ден от нашето ежедневие да полагаме грижи за възстановяване
на околната среда, да спрем да унищожаваме екосистемите, да спрем да замърсяваме земята
и почвата, защото така застрашаваме много животински и растителни видове от изчезване.
За поредна година, под ръководството на г-жа Н.Бурова- ст.учител по ХООС, г-жа Б. Хаджиева- ст.учител по география и г-жа С.Адамова- ст.учител по физика отбелязахме Денят на
Земята, чрез различни инициативи:
1) На 21.04 със съдействието на Общинска администрация с. Сатовча, учениците от 9 и 10
а клас засадиха 10 липи в детския парк , намиращ се в края на селото
2) На 22.04 учениците от 9 клас, заедно със служители на ДЛС „Дикчан“ участваха в залесяване на терен за иглолистни дървета.
3) Във фоайето на училището през целия ден бе поставено сухо дърво, което учениците
„озелениха“ оставяйки своите послания във връзка с опазването на околната среда. Най-активни разбира се бяха най-малките.
Важно е всеки да разбере, че трябва да пази планетата, така както пази своето здраве,
коментират организаторите.

На 20 април избухва Априлското въстание. То е подготвено от дейците на Гюргевския революционен комитет. Най-активно е в Пловдивски окръг, в Търновски и Сливенски е застъпена четническа тактика. Врачански окръг става свидетел на похода на Ботевата чета и нейния
трагичен край във Врачанския Балкан. Въстанието е жестоко потушено, но има своето историческо значение. То намира широк отзвук сред европейската общественост и става причина
за свикване на Цариградска конференция с участие на Великите сили, на която се разглежда
българския въпрос. Следва руско-турска война, която завършва с успех за Русия и с Освобождението на България.
По повод 145-годишнината от избухването на Априлското въстание, учениците
от 10б клас Атидже Шарифова, Джамал
Бакалов, Елина Кальонева, Нанси Хаджиева, Нери Арнаудова и Росиана Орманова изпълниха кратка програма. Тя съдържаше слово и презентация, посветени
на Априлското въстание. По този начин
за пореден път учениците от СУ-Сатовча
изразиха преклонение пред героите, дали
живота си за нашата свобода!

„УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТПАДЪЦИ“

Тази седмица СУ-Сатовча получи сертификат „Училище без отпадъци“ за отдадеността, желанието и ентусиазма, с който се включиха в отбелязване на Световния ден
на рециклирането - 18 март.
А ето и наградените ученици и класове:
Индивидуално участие
Начален етап - класиране:
1. Айлин Арнаудова и Рая Райкова - 3 клас и Ахмед
Чинджев – 2 клас
2. Росен Чинджев - 4 клас
3. Ахмед и Хюсеин Пильоеви - 3 клас
За активно участие учениците от 4 клас получиха и отборна награда.
Прогимназиален етап - класиране:
1. Рафаел Минков – 5б клас и Айше Ш. Арнауд - 7б клас
2. Мартин Доспатлиев -7б клас и Селверка Джилджова 5а клас
3. Деница Кехайова, Денис Рашков, Данислав Кутрев и Деница Заимова - всички от 5б клас
Класиране по класове: 1. 8 клас, 2. 9 клас, 3. 10б клас
Честито на всички! И не забравяйте да пазите нашият дом - Земята всеки ден.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 84
На 21 април 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- актуализация на Програмата за
управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост, през 2021 г.;
- докладите за осъществената от читалищата в община Сатовча през 2020
г. дейност и за разходваните бюджетни
средства.
Общинският съвет – Сатовча, даде
съгласие:
- за кандидатстване на община
Сатовча с проектно предложение към
Фонд „Социална закрила“ за закупуване
на оборудване за Домашен социален
патронаж;
- за учредяване на право за временно
ползване на част от имот с идентификатор 56740.31.82 в размер на 340 кв.
м с НТП неизползвана нива и част от
имот с идентификатор 56740.33.1 в
размер на 10 кв. м с НТП нива и двата
имота частна общинска собственост в
полза на дружество „Априлови“ – ООД,
за извършване на геологопроучвателни
дейности със срок до 01.08.2022 г.;
-да се проведе търг с явно наддаване
за продажба на стояща дървесина на
корен в обект 2001 - отдел/подотдел
182 „е”, обект 2101 - отдел/подотдел
345 „в” и обект 2102, отдел/подотдел
88 „д”– общинска горска територия;
- да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен
имот с планоснимачен номер 981, кв.
3 по плана на с. Кочан, с площ от 470
кв. м и определи начална тръжна цена
в размер на 3 300,00 лв.;
- да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен
имот с планоснимачен номер 980, кв.
44 по плана на с. Кочан, с площ от 236
кв. м и определи начална тръжна цена
в размер на 1 650,00 лв.;

- за изработване на проект и одобри
задание за проектиране на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на улична регулация на улица
между О.Т. 125 до О.Т.124 и улица
между О.Т.125 до О.Т. 126, кв. 36 от към
УПИ I-813, кв. 34 по плана на с. Кочан;
- за изработване на проект и одобри
задание за изработване на Подробен
устройствен план – План за улична регулация на улица започваща от О.Т. 443
и минаваща пред УПИ VII от кв. 33 до
УПИ XVII, кв. 33 плана на с. Сатовча;
- за изработване на Подробен устройствен план – план застрояване (ПУППЗ) за промяна на предназначението на
имот с идентификатор 65440.25.44, м.
„Байковица“, землище на с. Сатовча, от
начин на трайно ползване земеделска
територия – нива, в начин на трайно
ползване – урбанизирана територия за
изграждане на „Жилищна постройка“;
- за учредяване право на прокарване
на въздушен кабел отклонение 20 kV
в землището на с. Долен от съществуващ въздушен електропровод 20 kV за
захранване на КТП 20/0,4 kV в имот с
идентификатор 21868.74.37, землище
на с. Долен;
- за предоставяне за безвъзмездно
ползване на недвижим имот, собственост на община Сатовча, находящ се на
втори етаж от административна сграда,
построена в УПИ – I, имот пл. №756
от кв. 18 по плана на село Сатовча с
използваема обща площ от 32,68 кв.
м, за офис на Националната служба за
съвети в земеделието във връзка със
създаването на мобилен общински център за консултантски услуги със срок на
управление 5 (пет) години по договор.
И определи представител на община Сатовча за участие в редовното
заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на Благоевград.

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА – 1 МАЙ !

Уважаеми жители на община Сатовча,
Имам удоволствието да Ви поздравя по
повод 1 май – Деня на труда и на международната работническа солидарност!
Пожелавам Ви да бъдете здрави, трудолюбиви и борбени!
Пожелавам Ви да не спирате да се стремите към нови висоти и да не забравяте, че
работата краси човека!
Нека почитаме и уважаваме труда на
всеки от нас, за да съградим днес достойни утрешни дни!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

Уважаеми жители на община Сатовча,
Великден е времето, когато всички вярващи изричат своята съкровена молитва за
здраве, благополучие и спасение. Великден
е онзи голям Християнски празник, който
носи посланието за силата на вярата и изпълва сърцата с душевен мир и човеколюбие.
Oт сърце пожелаваме нa всички празнуващи здраве, сигурност и cпoĸoйcтвиe. Heĸa
дните Ви да ca благословени и изпълнение с добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в семейното огнище.
Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници!
д–р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

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

26 Април 2021 година, Понеделник,
Ден в памет на загиналите в радиационни аварии и катастрофи
Украйна почитат паметта на загиналите в
най-голямата ядрена катастрофа в света, в
мирно време - този ден се отбелязва годишнината от аварията в Чернобилската АЕЦ през
1986 г. Денят се отбелязва от 1993 г. Русия
също почита паметта на загиналите в радиационни аварии и катастрофи - годишнината
започва да се отбелязва от 1993 г., съгласно Постановление на Президиума на
Върховния съвет на Руската Федерация от 22 април 1993 г. и по решение на
Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.
27 Април 2021 година, Вторник
Световната седмица на имунизациите
Инициативата започва през 2003 г. първоначално в региона на Северна и Южна Америка. През
2012 г. в нея се включват повече от 180 страни.
Провежда се под егидата на Световната здравна
организация (СЗО) и има за цел да популяризира
използването на ваксини за защита на хората
срещу болести.
28 Април 2021 година, Сряда,
Световен ден за безопасност на труда
Обявен през 2003 г. от Международната
организация на труда (МОТ) с цел да привлече
вниманието на световната общественост към охраната на труда и здравето на работника. От 1996
г. до 2003 г. се отбелязва като Международен
ден на солидарност с пострадалите при трудови
злополуки или професионални заболявания.
30 Април 2021 година, Петък,
Международен ден на джаза
Отбелязва се от 2012 г. с решение
на 36-ата Генерална конференция на
Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата
(ЮНЕСКО) в Париж, Франция (25
октомври-11 ноември 2011), за да се
отбележи приносът на джазовата музика в между културния диалог.
1 Май 2021 година, Събота,
Международен ден на труда
Отбелязва се от 1890 г. с резолюция, приета на учредителния конгрес на
Втория интернационал в Париж, Франция (14-21 юли 1889). Годишнина от
началото на голяма стачна вълна в САЩ /1886/ с искане за осемчасов работен
ден, в която се включват над 340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, Филаделфия,
Балтимор, Милуоки и др.
2 Май 2021 година, Неделя,
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, учен и естествоизпитател.
Великден
Великден е най-старият християнски празник. Винаги се празнува в неделя. Подобно
на всички движещи се празници, независимо,
че не се променя деня, променя се датата, на
който се празнува. Тя се определя от специални изчисления, базирани на астрономически
измервания. Датата се движи в рамките на
пет седмици.
• Великден винаги се пада в първата седмица след пролетното равноденствие, в първата седмица след пълнолуние.
• Православният Великден традиционно не се празнува преди или на еврейския празник Пасха.
• Православният Великден никога не може да се
падне преди 7 април, нито след Гергьовден – 6 май.
3 Май 2021 година, Понеделник,
Международен ден на свободата на печат
Отбелязва се от 1992г. по инициатива на Организацията на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата.

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

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 23.04.2021 г.
1

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 8 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ /ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ

ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ
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
1
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɟɞɢɰɢɧɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 41 ɆȿɋɌȺ
4
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
7
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɦɚɝɚɡɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
6
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬ ɦɟɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
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3
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
4
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɳɚɦɩɨɜɚɧɟ ɧɚ
1
ɋɪɟɞɧɨ
ɬɟɤɫɬɢɥ
1

ПРИТЧА: ЧОВЕКЪТ С ВЕЛИКО СЪРЦЕ

Веднъж, преди време, един Учител говорил
пред събралото се множество от хора, а посланието му било толкова забележително, че
всички се почувствали докоснати от думите му,
изпълнени с любов.
В тълпата имало един човек, който попил всяка
дума от казаното от Учителя.
Този човек бил много скромен и имал велико
сърце. Думите на Учителя го докоснали до такава степен, че той поискал да го покани у дома
си. Когато Учителят спрял да говори, мъжът си
проправил път в тълпата, погледнал го в очите
и му казал:
– Зная, че сте зает и че всеки се нуждае от
Вашето внимание. Зная, че разполагате със
съвсем оскъдно време дори да ме изслушате, но
сърцето ми е толкова отворено и така преизпълнено с любов, че ми се иска да Ви поканя у дома.
Искам да приготвя най-доброто ядене за Вас. Не
очаквам да приемете, но просто исках да знаете.
Учителят погледнал в очите на мъжа и с найпрекрасната усмивка казал:
– Приготви всичко. Ще дойда. – след което
си отишъл.
При тези думи сърцето на мъжа се изпълнило
със сила. Той очаквал с нетърпение да посрещне
Учителя и да изрази своята любов към него.
Това щяло да бъде най-важният ден в неговия
живот – Учителят щял да бъде с него. Купил от
най-добрата храна и най-доброто вино и намерил най-красивите дрехи, които да предложи на
Учителя като подарък.
Отишъл си вкъщи да приготви всичко за Учителя. Почистил цялата къща, приготвил прекрасни
ястия и наредил изящно масата. Сърцето му
сияело от радост, защото Учителят скоро щял
да дойде.
Човекът чакал неспокойно, когато някой почукал на вратата. Той отворил нетърпеливо, но
вместо Учителя, видял една възрастна жена,
която го погледнала в очите и казала:
– Ужасно съм гладна. Можеш ли да ми дадеш
парче хляб?
Човекът малко се разочаровал, защото това не
бил Учителят. Погледнал жената и казал:
– Заповядай у дома.
Сложил я да седне на мястото, което бил
определил за Учителя и й дал от храната, която
бил приготвил за него. Човекът обаче бил неспокоен и едва чакал старата жена да приключи и
да си тръгне. Жената, трогната от щедростта на
човека, му благодарила и си тръгнала.
Мъжът отново подредил масата за Учителя и
едва приключил, на вратата отново се почукало.
Този път бил друг странник, който пътувал през
пустинята. Той го погледнал в лицето и казал:
– Жаден съм. Ще ми дадеш ли нещо да пийна?
Мъжът отново бил малко разочарован, тъй

като отново не бил Учителят. Поканил странника у дома си и го сложил да седне на мястото,
приготвено за Учителя. Дал му да пие от виното,
предназначено за него. Когато непознатият си
тръгнал, човекът отново приготвил всичко за
Учителя.
Някой отново почукал. Когато мъжът отворил
вратата, там стояло малко момче. То го погледнало и казало:
– Замръзвам. Можеш ли да ми дадеш одеало
да завия тялото си?
Мъжът отново се разочаровал леко, но погледнал в очите на детето и усетил любовта в
сърцето си. Бързо събрал дрехите, които възнамерявал да даде на Учителя и покрил детето с
тях. То му благодарило и си тръгнало.
Мъжът пак приготвил всичко за Учителя и
зачакал, докато не станало късно. Когато разбрал, че той няма да дойде, се разочаровал,
но веднага му простил. Казал си: “Аз си знаех,
че не мога да очаквам Учителя да дойде в този
скромен дом. Въпреки, че обеща да дойде, може
би нещо много по-важно го е завело някъде другаде. Учителят не дойде, но поне ми каза, че ще
дойде и това е достатъчно за моето сърце, за да
бъде то щастливо.”
Бавно прибрал храната и виното и си легнал.
През нощта сънувал, че Учителят е дошъл в
неговия дом. Мъжът се зарадвал, че го вижда,
но не знаел, че сънува.
– Учителю, ти дойде. Ти удържа на думата си!
Учителят отговорил:
– Да, аз съм тук, но бях тук и преди това. Бях
гладен и ти ме нахрани, бях жаден и ти ми даде
да пия вино, беше ми студено и ти ме облече.
Каквото правиш за другите, ти го правиш за мен.
Когато се събудил, сърцето му било изпълнено
с щастие, защото той разбрал урока на Учителя.
Той толкова много го обичал, че му изпратил
трима души, за да му даде най-великия урок:
Учителят живее във всеки. Когато даваш храна
на някой, който е гладен; когато даваш вода на
някой, който е жаден; когато обличаш някой, на
който му е студено – ти даваш своята любов на
Учителя.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 20 АПРИЛ КЛАНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАТ
ЗА ПОКУПКА НА АГНЕТА

От 20 април до 31
май фонд „Земеделие” отваря прием по
помощта de minimis
за компенсиране на
част от разходите за
транспорт, логистика
и реализация на месо
от дребни преживни
животни в търговската мрежа през 2021 г..
Целта е по време на великденските празници и Гергьовден животновъдите да реализират голяма част от
отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени.
Бюджетът по схемата е един милион лева, а крайният срок за изплащане на помощта е 30 юни 2021 г.
На подпомагане подлежат кланици, фигуриращи в
националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи
на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). Кланиците ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите
и ще извършат клането на животните.
Агнетата или яретата следва да са закупени от
животновъдни обекти на земеделски стопани, които
имат установен брой животни след извършени проверки, съгласно чл. 37 от ЗПЗП за Кампания 2020 по
поне една от схемите за обвързано подпомагане:
- Преходна национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки , необвързана с производство;
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки
и/или кози-майки в планински райони;
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.
Максималният брой на агнетата или яретата, за
които бенефициерите могат да получат подпомагане е равен на броя на овцете-майки или козите-майки на съответните земеделски стопани, към дата
02.02.2021 г. в системата на БАБХ ВетИС.
Помощта е в размер на 7 лв. за закупено и заклано
1 агне/яре. За да получи подпомагането, кланицата
следва да е закупила от земеделските стопани агнета
или ярета на цена не по-ниска от 5,50 лв./кг. живо
тегло без ДДС.
При покупко-продажбата на живи животни се признават документи, издадени с дата от 1 април 2021
година до 31 май 2021 г. (включително).
Указанията за държавната помощ са публикувани
на сайта на ДФ „Земеделие“.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“
ОТ ПРСР 2014 – 2020

От 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
г. Общият бюджет на
процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.
Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният – до 2 933 700 лв.
Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно
земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за
дейности в чувствителните сектори - „Плодове и
зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени
и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и
проекти за напояване на селскостопански култури,
отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение
на приоритетите на Министерство на земеделието,
храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване
качеството на земеделски продукти, както и такива,
осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.
Приемът е насочен към инвестиции за внедряване
на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения
с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като - иновативни и цифрови производствени
технологии, както и автоматизиране на работните
процеси в селското стопанство. Мярката стимулира
насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда,
подобряване условията на труд, хигиена и други.
По процедурата е предвидено изцяло електронно
подаване и оценка на проектните предложения, което
ще се извършва чрез Информационната система за
управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.
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АПРИЛ ДО 30 ЮНИ СЕ ПРИЕМАТ
ИСКАНИЯТА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ
В СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

АПРИЛ 2021г.
До 30-ти април:
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на
текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на
данъците при източника по
ЗКПО за първо тримесечие.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1
от ЗДЗП за предходното тримесечие.
До 10-ти май:
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.
До 14-ти май:
КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ ЗСВТС
Кодексът на труда дава правото на работодателя
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрада наказва работници и служители, които нарушават стат декларации - пристигания/изпращания за месец
трудовата дисциплина и от тази гледна точка е важно април 2021 г.
първо да се изясни какви са нарушенията на трудовата
дисциплина.
Спрямо закона нарушенията на трудовата дисциплина са:
- закъснение, преждевременно напускане на работа,
неявяване на работа или неуплътняване на работното
време;
- явяване на работника или служителя на работа в
състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
- неизпълнение на възложената работа, неспазване
на техническите и технологичните правила;
- произвеждане на некачествена продукция;
- неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
Въпрос: Здравно осигурена съм, но ако реша да
- неизпълнение на законните нареждания на рабо- отида на преглед при лекар специалист без направтодателя;
- злоупотреба с доверието и уронване на доброто ление, а чрез заплащане, и ако се налага лекарят да
име на предприятието, както и разпространяване на ми назначи лабораторни изследвания, може ли да
ми даде направление за тях по здравна каса?
поверителни за него сведения;
- увреждане на имуществото на работодателя и
Отговор от НЗОК: Съгласно нормативната уредба
разпиляване на материали, суровини, енергия и други лекари специалисти, оказали медицинска помощ на
средства;
- неизпълнение на други трудови задължения, лица с непрекъснати здравноосигурителни права без
предвидени в закони и други нормативни актове, в направление от личния лекар, имат право да издават
правилника за вътрешния трудов ред, в колективния направления за оказване на специализирана медицинтрудов договор или определени при възникването на ска помощ от други специалисти (бл. МЗ-НЗОК №3),
трудовото правоотношение.
за високоспециализирани медицински дейности (бл.
За нарушаване на трудовата дисциплина на работни- МЗ-НЗОК №3А), за медико-диагностични дейности
ците и служителите могат да бъдат налагани само посо- (МДД) - (бл.МЗ-НЗОК №4). Издаваните направления
чените в Кодекса на труда наказания, като всички други
от тези лекари специалисти, сключили договор с
наказания са недопустими и незаконосъобразни.
В закона са предвидени само и единствено следните НЗОК, са в рамките на определените им брой назнадисциплинарни наказания при нарушаване на трудо- чавани СМД и стойност на назначаваните МДД, но не
вата дисциплина:
повече от 10 на сто от общия им брой.
1. Забележка – морален укор към поведението на
Т.е. в конкретния случай може да Ви бъде издадено
работника/служителя. Забележката има за правна направление за медико-диагностични дейности (бл.
последица създаването на състояние на наказаност
на работника/служителя. При евентуално следващо МЗ-НЗОК №4), което да извършите в лаборатория,
нарушение на трудовата дисциплина, на работника/ като и лекарят специалист, при който ще отидете без
служителя може да се наложи и по-тежко дисципли- направление от личния лекар, и лабораторията, трябва
нарно наказание.
да са сключили договор с НЗОК.
2. Предупреждение за уволнение – също морален
укор, но в по-висока степен. Правните последици са
Въпрос: Здравейте, какъв е редът за да се направи
същите като при забележката.
генетично
изследване на дете за пигментен рети3. Дисциплинарно уволнение – като наказание изразява възможно най-тежък укор към поведението на нит. Знам ,че е безплатно за деца до 18г. През личен
работника/служителя. Има много съществена лична и лекар или в Националната генетична лаборатория
имуществена последица – прекратяване на трудовото направо?
правоотношение едностранно. Работникът/служителят
Отговор от НЗОК: Първоначално е необходимо да
се лишава от работа и трудово възнаграждение.
подадете за детето документи по реда на Наредба № 2
Преди да започне процедурата по налагане на дис- от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по
циплинарно наказание трябва да бъде установено
извършеното нарушение на трудовата дисциплина. чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и усТова обикновено се осъществява след сигнал на пре- ловията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.
Предмет на тази наредба са медицинските и други
кия ръководител на съответния работник/служител
или друго длъжностно лице, което информира рабо- услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, за
тодателя. Уведомлението за извършено нарушение които българските граждани имат право на заплащане
на трудовата дисциплина е добре да съдържа точно и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
пълно описание на извършеното нарушение, момента/ и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона
времето на извършване на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателства, за здравето.
Образец на заявлението (като се има предвид дали е
потвърждаващи фактите, ако има такива.
При налагането на дисциплинарни наказания е за малолетно лице до 14 години или за непълнолетно
важно да се спазва законоустановената процедура с лице от 14 до 18 години) и подробна информация за
оглед спазването на правата, както на работниците, документите, които задължително се представят от
така и на работодателя. Неспазването на тази проце- заявителя при кандидатстване по реда на Наредба
дура води до отмяна на наложеното наказание, ако то
№ 2 от 27 март 2019 г., са публикувани на интернет
се разглежда в съда.
Работодателят е длъжен преди налагане на дис- страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - линк „Услуги
циплинарното наказание да изслуша работника или за граждани“ - подрубрика „Лечение в България и
служителя или да приеме писмените му обяснения и чужбина“ - линк „Лечение в България и чужбина на
да събере и оцени посочените доказателства.
деца“ (https://www.nhif.bg/page/1794).
Когато работодателят предварително не е изслушал
За допълнителни въпроси и уточняване на случая
работника или служителя или не е приел писмените му
може
да се обадите директно на телефонен номер в
обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание,
ЦУ на НЗОК: +359 2 965 9193 и +359 2 965 9119.
без да разглежда спора по същество.
От 21 април до 30 юни във фонд „Земеделие” ще се
приемат документи за предоставяне на краткосрочни
кредити на производителите на плодове и зеленчуци
полско и оранжерийно производство за реколта 2021
г. Това е поредното удължаване на крайния срок на
приема, който през март беше отсрочен за 31 май.
Управителният съвет отпусна 12 млн. лв. за краткосрочни кредити, от които 3 млн. лв. се разпределят в
помощ на оранжерийното производство.
Заемите ще се предоставят при лихва в размер на
1,5% и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г.
На подпомагане подлежат земеделски стопани,
които имат подадено и
приключено заявление по
схеми за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021
г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали
поне 3 г. назад заявяване за обвързано подпомагане
за плодове и/или за зеленчуци (за Кампания 2018, за
Кампания 2019 и за Кампания 2020 г.).
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци за 2021 г.
На интернет страницата на фонд „Земеделие“ са
публикувани указанията по схемата за кредитиране.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
МОРКОВИ МОЖЕТЕ ДА СЕЕТЕ
ДО СРЕДАТА НА ЮНИ

От пролетта до късна есен може да получаваме от морковите богатството на каротин (6-11%), въглехидрати,
протеин, витамин С и други ценни съставки, полезни
особено за децата. А в градината зеленчукът се засява
от началото на март до средата на юни. Така че ако след
ранните култури се освободят площи, може да настаните
там моркови. Много добри предшественици са тези, които
оставят почвата чиста от плевели. След предзимното зеле
трябва добре да обработите мястото. За 100 в. м са необходими 2,5-3 кг амониева селитра, 5-6 кг суперфосфат, а
при по-леките почви и 2,5-3 кг калиев сулфат. Оборският
тор трябва да се внесе на предшественика.
Морковите изискват лека и рохкава, с неутрална реакция
почва. Избягвайте тежките, в тях се образуват по-груби и
деформирани кореноплоди. Най-качествени са при прохладен климат - от високите температури стават по-груби,
а при ниски пожълтяват.
На сянка кореноплодите са дребни
Не пропускайте да изберете добре осветено място, при
засенчване се образуват дребни и по-безвкусни моркови.
Влагата е особено важна при поникването и в началните
фази. След това трябва да се намали. Ако са силно засушени растенията и след това се полеят обилно, може
кореноплодите да се напукат.
При малки площи и върху по-тежки почви по-добре
е сеитбата да е на високи лехи (тирове). На по-големи
места за 1 дка се засяват 400-500 г семена, ленточно, при
разстояние 70 + 30 + 30 + 30 см. За млади моркови, които
ще се използват на връзки, посевната норма се увеличава
до 1 кг/дка. Сеят се на високи лехи в ивици на редове,
между тях трябва да се оставят около 20 см. Отгоре може
да се разхвърли и пресят разложен оборски тор, който, ще
изпълнява ролята и на мулч и така ще се запази влагата.
Може да се засява и разпръснато, върху загладената повърхност на кавалите. Семената се зариват, като плитко
се на-копава с мотичка или гребло. Най-подходяща дълбочина, на която трябва да попаднат семената, е 2-3 см.
Малки хитрости при засяването на морковите
Известно е, че семената на морковите поникват бавно.
Много пъти те са изпреварени от по-бързите плевели и
при това положение става много трудно да се разреди посевът. Прореждането се затруднява и от обстоятелството,
че от дребните семенца се получава гъста леха. Но и двата
проблема могат да се решат.
Залейте семената за около 6 часа с топла вода, така че да
набъбнат. Вместо вода може да използвате чай от лайка,
който ще защити стръкчетата от гнилостни бактерии.
Бухналите семена сложете върху хартия и ги оставете
да изсъхнат. След това ги смесете с пясък и ги засейте
както винаги.
Има още по-лесен начин. Сложете семената в полиетиленов пакет, смесете с влажен пясък и ги разстелете да
просъхнат. След това внимателно начупвайте части от тази
смес и слагайте в предварително подготвените бразди.
Младите растения също се развиват бавно.
Затова много е важно да се осигури достатъчно влага,
особено на по-късните посеви. Не пропускайте борбата с
плевелите, които израстват по-бързо от посева. Плеви се
още преди да поникнат морковите. При редовата сеитба
плевелите може да се унищожават и чрез плитко прекопаване между редовете. Около две седмици след като се
очертаят редовете, гъстият посев се прорежда, между
растенията се оставят 2-3 см. При по-големи разстояния
кореноплодите се разрастват, стават груби или се деформират. Морковите се подхранват 1-2 пъти с амониева
селитра, когато образуват 3-4 листа, и 20 дни по-късно
- с по 1,5-2,5 кг тор на 100 кв.м. Торенето се съчетава с
окопа-ване или поливка.
Изберете сорт
Нантски е ран, има цилиндрични кореноплоди с гладка
кожица, сърцевината им е малка, с оранжев цвят, крехки
и сладки са. Отглеждат се различни произходи на сорта,
най-често холандски, и българският Нантски 3, който
е по-сухоустойчив, с повече каротин. Той превъзхожда
чуждите по вкусови качества. Победител 4 е средно ран.
Интензивно оранжевите кореноплоди са с гладка кожица,
малка сърцевина, нежни, крехки, сочни. Много ражда.
Шантене е също средно ран с пресечено конусовидни
кореноплоди. Не са сочни, но са добри за консервиране и
съхраняване, имат приятен вкус. У нас се внасят и семена
от холандски, френски, японски и други хетерозисни сортове, те са високодобивни и с отлични вкусови качества.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОМОЩНИЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ
КОЛОРАДСКИЯ БРЪМБАР
Колорадският бръмбар е вредител със завидна екологична пластичност, специализирал храненето си, като
консумира листата на няколко култури от семейство
Картофови – предимно картофи и патладжан. Тази му
особеност да оцелява при променящите се условия дава
възможност за повсеместно разпространие. В борбата
се използват различни химични, биологични и народни
средства.
Вредителите не обичат много високи температури и
излишна влажност. Могат да се скриват под земята няколко пъти на сезон, което прави средствата за борба
неефективни.
Картофите са основна култура, на която колорадският
бръмбар паразитира и в зависимост от степента на нападение на надземните части може да унищожи до 50%
от реколтата.
Съображения при използването на растения-компаньони
1. Картофите са растения с дълбока коренова
система и е логично при
избора на подходящи
компаньони да търсим
растения, чиято коренова система обитава повърхностните слоеве на почвата. По този начин се изключва конкуренцията за хранителни вещества и влага.
2. Компаньоните трябва да конкурират плевелите,
растящи не само в междуредията, но и по натрупаната
около стъблата пръст при загърляне.
3. Осигуряване на биологична защита по време на
целия сезон чрез включване на растения, чиито преимуществата дава самата природа и намаляване на химичните препарати до разумен минимум.
Зелена тройка срещу колорадския бръмбар
Вредителят не понася много растения, но в случая
те трябва да бъдат и отлични съседи на картофите.
Зелената тройка, която е най-подходяща са: лен, кориандър и невен.
Лен
Танините са естествени полифенолни съединения в
лена, които се произвеждат от растенията като естествена защита срещу тревоядните насекоми, а в това число и срещу колорадския бръмбар.
Семената на лена могат да се засяват по различно време – кълновете и младите растения издържат на температури до -2 градуса по Целзий. Ленът потиска развитието
на плевелите, а миризмата му пропъжда вредителите.
Прибират се целите растения тогава, когато семенните
чашки добият златистожълт цвят и се остават да изсъхнат 3-5 седмици на сухо и проветриво място.
Кориандър
Това растение се счита за един от най-добрите компаньони на картофите. Причината е в това, че кориандърът привлича ентомофагите – калинки, сирфидни
мухи, златоочици и паразитоидни оси, които с голямо
удоволствие си похапват личинките на колорадския
бръмбар.
Растенията се засаждат в междуредията на картофите. Кориандърът принадлежи към семейството на
сенникоцветните и се използва не само като подправка
(листа се използват в сурово състояние за салати, омлети и месни блюда, а семената придават портокалов
привкус на ястията и маринатите), но притежава и лечебни свойства.
Невен
Невенът е крайно непривлекателен за колорадския
бръмбар, а цветовете му се използват още за профилактика срещу вирусни и бактериални заболявания по
картофите. Засаждат се около картофените лехи или в
междуредията.
Други растения, които не обичат колорадските бръмбари са: котешка трева, чубрица, тагетис, пелин.
Отвари и настойки, приготвени от чесън, змийско
мляко, бял синап, лют пипер, пелин, хвощ и глухарче
се използват за обработване на надземните части. Те
отблъскват или унищожават вредителите.
Практиката на съвместимите култури намира все пошироко приложение и се изучава много задълбочено.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ХРЯН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ЧЕРНИЯ ДРОБ

Хрянът е наистина
удивително растение и
дар от природата, който може да ни помогне
да се справим с редица
здравословни проблеми.
Освен това той е богат на
редица важни за здравето ни витамини, минерали и микроелементи, като така например листата на
хряна са богати на витамин С, алкалоиди и каротин.
От друга страна, корените на това растение са ценен
източник на калий, който е много полезен за сърцето.
Другото полезно нещо е това, че хрянът е богат на
калций и магнезий, които са строителните материали
на нашата костна система. Не на последно място,
това растение съдържа сяра, която е изключително
полезна за лаборатория на нашия организъм или
казано с други думи - за черния ни дроб. Именно
затова той е и много ефикасно народно средство при
вече диагностицирана алкохолна цироза, но и може
да се използва като профилактика на това заболяване.
Именно сярата в състава на хряна е главният виновник за по-острия вкус на растението. Тя е от
огромно значение за запазването на черния ни дроб
и нормалното му функциониране, като това важи
особено силно при алкохолизъм. Поради тази причина при лечението на заболяванията на черен дроб
се използва не само традиционната медицина, но и
народните рецепти.
Растението има жлъчегонно действие, пречиства
кръвта и поддържа филтрационната способност на
черния дроб. В същото време има благоприятен ефект
върху скоростта на възстановяването на органа и
предотвратява появата на усложнения.
Важно е да имате предвид ограниченията, които
съществуват за употребата на хрян. Така например
не се препоръчва използването на хрян, ако имате
хронични заболявания на стомашно-чревния тракт
или такива в остър стадий. Също така не е добре да
се приема от бременни и кърмещи жени, както и за
децата под 4 години.

РИЗОТО С ГЪБИ ПО ИТАЛИАНСКИ

Продукти:
• ориз – 300 г арборио
• масло – бучка
• зехтин – 1 с.л.
• гъби – 500 г
• лук – 1 глава или
пресен зелен лук
• бяло вино – 1 ч.ч.
• гъбен бульон – 800 мл
• масло – по 1 ч.л. на
порция
• пармезан – 80 г
• черен пипер – прясно смлян
• сол
Начин на приготвяне:
Лукът се наситнява и се запържва в широк тиган с
дебело дъно с една супена лъжица зехтин и една бучка
масло (колкото кибритена кутийка).
Почистените и нарязани гъби се добавят в тигана и
се задушават за няколко минути.
Добавя се оризът и се разбърква периодично, докато
стане прозрачен.
Добавя се чашата бяло вино и след като се изпари,
котлонът леко се намалява и се добавя постепенно черпак по черпак от топлия гъбен бульон. Целта е бульонът
постепенно да се поеме от ориза.
След около 20 минути, когато цялата течност на бульона е поета от ориза, тиганът се дърпа от котлона и се
добавя настъргания пармезан, сол, прясно смлян черен
пипер на вкус и щипка лют червен пипер.
При сервиране на всяка порция ризото се добавя чаена
лъжичка масло и по желание допълнително пармезан.
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!

