
От 01.02.2022 година Агенцията по заетостта стартира нова процедура 
за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея 
могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване 
заетостта на персонала си през периода януари – февруари 2022 г.
Редът и условията за получаването й са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните 

месеци август – декември на 2021 г. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта 
в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, 
чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г. .
Регламентираната подкрепа и на този етап е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски 

на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 
на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата, но вече спрямо средномесечните приходи 
за цялата 2019 г. За работещите в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели спрямо 
средномесечните приходи за 2019 г. с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който се предоставя 
подкрепата, ще продължат да се изплащат средства в размер на 50%.
За учредените след 1 януари 2020 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще 
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Общинска администрация Сатовча уведомя-
ва всички  заинтересовани лица за възможност-
та за кандидатстване с проекти за получаване 
на финансиране по Програма за развитие на 
селските райони – по Мярка 6.1  и Мярка 6.3
Условия за кандидатстване по мярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделски 

стопанства“:
Допустими кандидати са регистрирани земе-

делски производители на възраст до 40 г., физи-
чески лица или регистрирани като земеделски 
производители микро и малки предприятия, 
които са регистрирани и упражняват земедел-
ска дейност не повече от 2 години преди датата 
на подаване на проектното предложение.
Същите могат да кандидатстват с биз-

нес план (7 годишен) за развитие на 
земеделска(растениевъдство) или животно-
въдна дейност, като за целта е необходимо да 
докажат че имат икономическа стойност на 
земеделското си стопанство към момента на 
кандидатстване, което е в размер на 8000 евро.
Финансирането, което могат да получат е до 

50 000 евро, за 7 години, което ще получат на 
два транша 50% до два месеца след сключване 
на административен договор и 50% след изпъл-
нение на всички заложени в бизнесплана дей-
ности и приключила успешна проверка.
Допустими за финансиране са следните дей-

ности:
- Засаждане на земеделски култури от вся-

какъв тип- зърнени култури, овощни градини, 
костилкови, кореноплодни, зеленчуци, оран-
жерии и др.;

- Отглеждане на животни – овце, крави, кози, 
телета, зайци, почти всякакви традиционни за 
България.

- Закупуване на техника и модернизиране на 
земеделското стопанство.
Недопустимо е кандидатът да кандидатства 

със засети площи тютюн, както и не е допусти-
мо в 7 годишния  период на изпълнение на биз-
нес плана да отглежда тютюн. 
Задължително условие на програмата е зе-

меделското стопанство да увеличи засетите 
площи и отглежданите животни, така че да се 
увеличи икономическия размер на стопанство-
то от 8000 на 16 000 евро.
Кандидатства се само по електронен път, 

чрез ИСУН, като необходимо условие е канди-
датът да притежава квалифициран електронен 
подпис. Всеки кандидат може да ползва без-
платно консултантски услуги за изготвяне на 
бизнес план от Областна служба за съвети в зе-
меделието гр. Благоевград, които консултират 
и изготвят бизнесплана и съдействат на канди-
дата да подаде заявление за кандидатстване съ-
гласно изискванията на програмата.
Краен срок за кандидатстване: 28.02.2022г.

Условия за кандидат-
стване по мярка 6.3. 
„Стартова помощ за 

развитието на
малки стопанства“
Допустими кандидати са регистрирани зе-

меделски производители, физически лица 
или регистрирани като земеделски произво-
дители микро и малки предприятия, които са 
регистрирани и упражняват земеделска дей-
ност не повече от 2 години преди датата на 
подаване на проектното предложение.
Същите могат да кандидатстват с биз-

нес план (7 годишен) за развитие на 
земеделска(растениевъдство) или животно-
въдна дейност, като за целта е необходимо да 
докажат, че имат икономическа стойност на 
земеделското си стопанство към момента на 
кандидатстване, което е в размер на 4000 евро.
Финансирането което могат да получат е – 

до 15 000 евро, за 7 години, което ще полу-
чат на два транша 10000 евро до два месеца 
след сключване на административен договор 
и 5000 евро след изпълнение на всички зало-
жени в бизнесплана дейности и приключила 
успешна проверка.
Допустими за финансиране са следните 

дейности:
- Засаждане на земеделски култури от вся-

какъв тип- зърнени култури, овощни гради-
ни, костилкови, кореноплодни, зеленчуци, 
оранжерии и др.;

- Отглеждане на животни – овце, крави, 
кози, телета, зайци, почти всякакви традици-
онни за България.

- Закупуване на земеделска техника и мо-
дернизиране на земеделското стопанство.
Недопустимо е кандидатът да кандидатства 

със засети площи тютюн, както и не е допус-
тимо в 7 годишния период на изпълнение на 
бизнес плана да отглежда тютюн. 
Задължително условие на програмата е зе-

меделското стопанство да увеличи засетите 
площи или отглежданите животни, така че 
да увеличи икономическия размер на стопан-
ството от 4000 на 8 000 евро.
Кандидатства се само по електронен път, 

чрез ИСУН, като необходимо условие е 
кандидатът да притежава квалифициран 
електронен подпис. Всеки кандидат може 
да ползва безплатно консултантски услуги 
за изготвяне на бизнес план от Национална 
служба за съвети в земеделието гр. Благоев-
град, които консултират и изготвят бизнес-
плана и съдействат на кандидата да подаде 
заявление за кандидатстване съгласно изис-
кванията на програмата.
Краен срок за кандидатстване: 02.03.2022г.

От ръководството на общината.

От 01 02 2022 година Агенцията по заетостта стартира новваа ппроцедураО 0011 0202 22020222 АА

На 27 януари 2022 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- План за защита при бедствия 

на община Сатовча (ОбПЗБ);
- Общинска програма за на-

маляване на риска от бедствия 
2021 – 2025 година

- Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – об-
щинска собственост в община 
Сатовча през 2022 година;

- Отчет за дейността на Об-
щински съвет – Сатовча, и не-
говите комисии за периода юни 
2021 – декември 2021 година;

- Отчет за дейността на звено 
„Управление и стопанисване на 
общинските горски територии“ 
към община Сатовча за 2021 
година и информация за извър-
шените дейности и ползвания 
към 31.12.2021 година;

- Годишен отчет за изпълнени-
ето на Програмата за управление 
на община Сатовча за периода 
2019 – 2023 година за календар-
ната 2021 година;

- Отчет за изпълнението на ре-
шения на Общински съвет – Са-
товча, за времето от 01.07.2021г. 
до 31.12.2021 година;

- Информация относно финан-
совото състояние на общински 
фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатов-
ча“ и изпълнението на приетите 
решения;

- Годишен финансов отчет на 
Комисията към общински фонд 
„С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча“;

- Отчет за дейността на Коми-
сията за финансово подпомагане 
на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала, с репродуктив-
ни проблеми на територията на 
община Сатовча за второ шест-
месечие на 2021 година.
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- за учредяване право на про-

карване на кабелна линия ниско 
напрежение за обект „Външно ка-
белно електрозахранване НН на 
„Метално хале - складова база“‚ 
находящ се в ПИ 65440.45.125‚ 
местност „Батала“‚ землище на 
село Сатовча“ през имот – пуб-
лична общинска собственост, с 
идентификатор 65440.43.121, в 
местност „Батала“‚ землище на 
село Сатовча;

- за продажба на поземлен имот 
с пл. номер 580 с площ от 140 кв. 
м, поземлен имот с пл. номер 579 
с площ от 807 кв. м и поземлен 
имот с пл. номер 578 с площ от 
1682 кв. м от кв. 1 по плана на 
село Ваклиново;

- за прекратяване на съсоб-
ственост между община Сатовча 
и Милена Лилкова Айвазова-
Караосманова‚ жител на село 
Плетена‚ община Сатовча‚ об-
ласт Благоевградска‚ върху имот 
77/1000 идеални части от УПИ 
– парцел XIV, имоти с пл. номера 
410‚ 764 от квартал 68 по плана 
на село Сатовча‚ с площ за целия 
имот от 1000 кв. м.;

- одобри задание за проектира-
не и допусна изработването на:

• Подробен устройствен план 
– парцеларен план  за трасе и 
сервитут на обект „Проектно 
трасе за транспортен достъп до 
ПИ с идентификатор 21868.73.13, 
м. „Банян“‚ землище на с. Долен, 
община Сатовча;

• Подробен устройствен план 
– план застрояване за промя-
на предназначението на имот с 
идентификатор 65440.30.120‚ 
местност „Байковица – Събика-
та“‚ землище на село Сатовча‚ 
от земеделска с начин на трайно 
ползване нива в начин на трайно 
ползване урбанизирана територия 
за изграждане на „Кафе-аперитив‚ 
жилищна сграда и постройки на 
допълващо застрояване “;

• Подробен устройствен план 
– парцеларен план за обект „Нов 
подземен кабел НН за външно 
електрозахранване за ППС № 
2180 на „ЦЕТИН България“ – 
ЕАД‚ в ПИ 54225.3.179‚ село 
Осина, община Сатовча, област 
Благоевград“.
Общинският съвет – Сатовча, 

откри процедура за определяне 
на съдебни заседатели при Ок-
ръжен съд – Благоевград‚ мандат 
2022 – 2026 година и избира 
временна комисия за извършване 
на проверка на документите на 
кандидатите.

.: 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 92

се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на 
предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се 
определя на база осигурителния му доход за месец октомври 2021 г.
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат 

месечно, като документите за работилите през януари 2022 г. ще се 
приемат от 1-ви до 28 февруари, а за работилите през февруари 2022 г. 
документи ще се приемат само в рамките на месец март.
Работодателите, които отговарят на условията и желаят да получат 

подкрепа за януари и февруари 2022 г., могат да кандидатстват 
последователно за двата месеца, ползвайки едни и същи формуляри 
и образци на документи.



Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Звънецът би за голямото междучасие и детските 
гласчета закънтяха из целия училищен коридор.

- Един чипс, моля.
- Два чипса.
- Чипс и хамбургер за мен.
Ябълката стоеше в ъгълът и като че ли никой не 

я забелязваше. Никой не поглеждаше към рафта 
с плодове и зеленчуци. Сълзи започпнаха да се 
стичат по румените бузки на ябълката.
Чипсът гордо виреше глава и усмивката не 

слизаше от лицето му. Но изведнъж като че ли 
някаква сила дойде върху ябълката, тя се изправи 
и застана срещу чипса и с голяма власт заяви:

- Какво си мислиш ти? Та ти си толкова вреден, 
пък и мазен.
От към рафта на плодовете се чу тънкото гласче 

на банана:
- Пък и децата бързо напълняват от теб.
Морковчето и то не можа да се стърпи:
- Зеленчуци който не яде, той голям не ще да 

порасте.
Бурни аплодисменти и викове последваха 

след това. Чипсът целият се изчерви. Нямаше 
думи, с които да се защити. В този момент той 

се почувства победен.
Ябълките всички скочиха и в един глас викнаха:
 - Не си ли чул, не си ли разбрал, че една ябълка 

на ден, държи докторa далече от мен.
Последваха отново бурни овации. Ето, че това 

беше победата на ябълките.
- Една ябълка.
- Две ябълки, ако обичате.
- Не, не, не чипс за мен, банан искам.
Звънецът отново би, междучасието свърши. От 

този ден нататък всяко дете си вземаше само ябъл-
ки или някакъв друг плод или зеленчук. Никой вече 
не си и помисляше за чипса. Той беше победен.

Н О В И Н И
7 - 13 февруари 2022г., брой 5

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

ПРИТЧА ЗА ЩАСТИЕТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ

група - V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група - IX – XII клас /15-18 години/
Б. РИСУНКА В раздела могат да участват деца от предучилищна възраст / 5-6 годи-

ни / и ученици от I до ХІІ клас Условия за участие: 1. Всеки автор може да участва с 
най-много две творби 2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор 
– акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр. 3. Формат 
35/50 см 4. На обратната страна на всяка рисунка да е изписана следната информация:

- име на произведението;
- трите имена и възраст на участника;
- училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и т.н.;
- клас и населено място;
- адрес, телефон и e-mail за връзка;
- име на преподавателя (ако има такъв). 5. Изпратените творби няма да бъдат връ-

щани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба и електронен 
сборник. Възрастови групи : Първа възрастова група /предучилищна възраст/ - 5-6 
години Втора възрастова група - І – IV клас /7-10 години/ Трета възрастова група - V 
– VIII клас /11-14 години/ Четвърта възрастова група - IX – XII клас /15-18 години/ 
Класирането се осъществява в две направления–общообразователни училища и спе-
циализирани паралелки, училища и школи.
В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП За ученици от ІІІ до ХІІ 

клас, разпределени в следните възрастови групи: Първа възрастова група - ІІІ-ІV клас 
/9-10години/ Втора възрастова група - V–VIII клас /11–14 години/ Трета възрастова 
група - IX–XII клас /15-18 години/ Дигиталните материали могат да бъдат създадени 
индивидуално или колективно – в екип с до трима участници Условия за участие:

1. Мултимедийна презентация:
- Да включва до 20 слайда на компю-

търна програма по избор;
- Материалите да бъдат естетически 

и технически оформени;
- Съдържанието да отговаря на темата 

на конкурса;
- Препоръчително е използването на 

авторски материали.
2. Видеоклип:
- Времетраене – до 5 минути;
- Формат – по избор (mp4, mov, mpeg)
- Файловете да бъдат с добра резолю-

ция (минимална разделителна способ-
ност 1280х720)

- Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт. Видеоклипът 
или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация 
за автора в текстов файл:

- Заглавие;
- Трите имена и възраст на участника;
- Училище и клас, ЦПЛР, школа, клуб и пр.;
- Адрес, телефон и e-mail за връзка;
- Име на преподавател (ако има такъв). Творбите се изпращат по електронен път 

на e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg. Ако файловете са твърде големи, могат да бъдат 
прикачени в dox.bg, Google Drive, Dropbox или други облачни пространства. Авторите 
могат да участват в направлението с до 2 произведения. При създаване на идейните 
проекти може да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер 
(Open-Source).
ІІІ. СРОКОВЕ И НАГРАДИ: 1. Краен срок за получаване на конкурсните материали 

- 31 март 2022г. Важи датата на пощенското клеймо. 2. Обявяване на резултатите – до 
25 април 2022г. на сайта на ЦПЛР- ОДК Търговище https://odk-targovishte-bg.com 3. 
Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените 
с призови места участници ще се извърши на 12 май 2022 година в гр. Търговище. 
Събитието е част от културната програма на Традиционния пролетен панаир в гр. 
Търговище и ще бъде обявено на сайта на ЦПРЛ – ОДК Търговище. Необходимо е 
наградените участници да потвърдят присъствието си за церемонията по награж-
даването. Съществува възможност поради епидемичната обстановка, събитието да 
бъде отменено и наградите да се изпратят по куриер. Във всяка възрастова група 
и раздел се присъжда I, II и III място. На отличените участници ще бъдат връчени 
грамоти, медали и предметни награди. По преценка на журито могат да бъдат учре-
дени специални призове, дипломи и поощрения. Конкурсни материали неотговарящи 
на изискванията и пристигнали след определения срок, няма да бъдат разглеждани 
и журирани! По електронна поща, на отделни файлове, могат да бъдат изпращани 
само произведенията от направление „Литературно творчество” и „Мултимедийна 
презентация”! Конкурсните творби не подлежат на връщане. Журито ще определи 
рисунки, с които ще бъде подредена изложба по време на награждаването. Органи-
заторите си запазват правото да публикуват конкурсни творби, с цел популяризиране 
на конкурса. При невъзможност за присъствие при награждаването, наградите ще 
бъдат изпращани на получателя за негова сметка. Адрес за изпращане на творбите: гр. 
Търговище -7700 пл. ”Стоян Мавродиев”, ПК 53; ЦПЛР - Обединен детски комплекс 
Търговище За конкурса „България в картини и слово” За контакт и информация: Тел. 
0601/ 6 34 35; GSM: 0893377043; 0893377037 е-mail: bul.kartinislovo@abv.bg https://
odk-targovishte-bg.com

10 Февруари 2022 година, Четвъртък,
 Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи и ден на пчеларя 
Имен ден празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, Валентина, Валя, Ва-

лери, Валерия, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.
 В народните представи Св. Харалампий бил 

властелинът на всички болести. Държал ги със 
синджир и по своя воля ги пращал да вървят по 
света. Според легендите свети Харалампий е 
заповедник и на чумата и поради тази причина 
денят му е наричан още „Чумин ден“. За да 
умилостивят чумата, жените месели питки, 
мажели ги с мед и ги раздавали на съседи и 
роднини. В народните представи чумата е стара, грозна, рошава и зла жена, 
която трябва да се изведе от селището. Затова оставят край населеното място 
питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, 
докато мие косите си и ги сплита, а докато се нахрани и напие — да забрави 
за какво е слязла. Свети Харалампи е избран и за покровител на пчеларите. 
За да се предпазят от лоши болести, жените не трябва да работят на този 
ден. Единствено разрешено е да омесят питка, която да занесат в църквата 
за освещаване. Заедно с нея се носи и мед. Смята се, че този мед е придобил 
лековити сили, затова се пази през цялата година. Ако някой се разболее му 
дават от него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее. 

13 Февруари 2022 година, Неделя,
 Световен ден на радиото
Световния ден на радиото има за цел 

да се повиши информираността за значе-
нието на радиото, насърчаване на лицата, 
отговорни за взимането на решения за 
предоставяне на достъп до информация 
чрез радио и подобряване на работата в 
мрежа и международното сътрудничество 
между радио и телевизионни оператори. 
Радиото е медията, без която не можем, 
която завинаги промени общуването меж-
ду хората. Независимо кога, как и къде 

слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди да 
си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или радио-
точката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото 
неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас.

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2022 ГОДИНА
І. ЦЕЛИ:
- Провокиране на творческият потенциал, положителното мислене и 

родолюбивите нагласи у младите хора; - Предоставяне на възможност за 
изява и развитие таланта на учениците; - Стимулиране и насърчаване съз-
даването на литературни и художествени произведения от подрастващите, 
чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, истори-
чески и природни забележителности и събития в България; - Създаване на 
мотивация в децата и младежите, за популяризиране на обекти и събития 
от регионите, в които живеят.
ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 
A. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Условия за участие: 1. Всеки автор 

може да участва с най-много две творби в направлението 2. Няма ограни-
чения за произведенията в жанрово отношение 3. Творбите в стихотворна 
и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно 4. Творбите се 
изпращат по електронен път на email: bul.kartinislovo@abv.bg Всяка творба 
се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация: 

- име на произведението; 
- трите имена и възраст на участника;
- ръководител , ако има такъв;
- име на институцията, която представлява - училище, извънучилищно 

звено, ЦПЛР, школа, клуб;
- точен адрес, телефон и e-mail за връзка; 5. Изпратените творби няма да 

бъдат връщани на участниците Класирането ще се извърши в три възрастови 
групи: Първа възрастова група - І – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова 

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
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ДО 21 ФЕВРУАРИ ВЪРВИ ОБСЪЖДАНЕ НА 
НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЧИСТЕНЕ НА ПАСИЩАТА
До 21 земеделските 

производители могат да 
дават предложения по 
изменения в Наредба 105 
за условията и реда за 
създаване, поддържане, 
достъп и ползване на 
Интегрираната систе-
ма за администриране 
и контрол, с препратки към Наредба 2 от 2018 г. за 
критериите за допустимост на земеделските площи за 
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ и 
към Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските стопани.
Най-важната промяна в предложените корекции е, 

че образците на регистрационната и анкетната карта, 
която земеделците представят в агроминистерството 
съгласно приложения 1 към чл. 7, ал. 1 и 2 към чл. 8, 
ал. 1, ще важат до 30 септември 2022 г. Така фермерите 
няма да бъдат затруднени при тазгодишното кандидат-
стване в Кампанията за директни плащания.
А промяната в тези образци следва от новото име на 

агроведомството, което от Министерство на земедели-
ето, храните и горите се преобразува в Министерство 
на земеделието и това беше решено още в края на 
миналата година.
Другата важна особеност в наредбата произтича от 

факта, че прилагането на правилата на досегашната 
рамка на ОСП ще продължи да действат и през 2021 
г. и 2022 г., за осигуряване на непрекъснатост на пла-
щанията за земеделските стопани, като по този начин 
се гарантира предвидимост и стабилност по време на 
преходния период.
Досегашната практика по прилагане на схемите и 

мерките за директни плащания обаче показа необхо-
димост от усъвършенстване и прецизиране на някои 
правила, се посочва в мотимите към наредбата.
Прецизирани са текстове в Наредба 2 от 2018 г. с цел 

избягване на нееднозначното тълкуване на всички усло-
вия за допустимост за подпомагане на заявените площи 
и привеждане в пълно съответствие с указанията на 
Европейската комисия, свързани с недопустимостта за 
подпомагане на площи, заети от обекти, изградени от 
човека. С изменението на наредбата се внася по-голяма 
яснота за растителността, която не може да се включва 
във видовия състав на постоянно затревените площи.
Добавените растителни видове са част от нежеланата 

плевелна и рудерална растителност, както е опреде-
лена в агрономическата литература. За да се спрат 
практиките по поддържане на земеделските площи в 
състояние, годно за производство, с дейности, които не 
са достатъчни по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква 
„в“, подточка „ii)“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013, 
изрично е посочено, че извършването само дейности 
по премахването на камъни, дървесна, храстовидна и 
нежелана растителност, включително чрез използване 
на методи и машини, които водят до увреждане на 
почвената покривка и промяна в екосистемите, не из-
пълняват изискванията за допустимост на тези площи. 
В тази връзка е заличен текст от чл. 10, ал. 2, т. 1 на 
Наредба № 2 от 2018 г.
Някои земеделци изразяват недоволство от новите 

изисквания, като настояват да се допускат до 50% 
храсти в пасищата. Очевидно, до 21 февруари ще тече 
дискусия по новите предложения.

КОЛКО ВРЕМЕ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ
СЕ СЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ

Какъв трудов стаж се признава на жените, които 
гледат децата си. Съгласно  Постановление на Ми-
нистерския съвет № 61 от 1967 г. за насърчаване на 
раждаемостта, времето за бременност (45 дни преди 
раждането), раждане и отглеждане на деца, родени или 
осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-
майки или осиновителки, се признава за трудов стаж.
Размерът на трудовия стаж, който се зачита по 

този ред, се определя в зависимост от броя и поре-
дността на родените деца. За първо дете размерът на 
този трудов стаж е 12 месеца, от които 45 дни преди 
раждането.
По този ред се признава трудов стаж на нерабо-

тещите жени - майки и осиновителки до 03.07.1984 
г., когато беше изменен и допълнен Указът за насър-
чаване на раждаемостта (УНР). С изменението и 
допълнението на чл. Зж от УНР (ДВ, бр. 51 от 1984 
г.) на неработещите жени-майки и осиновителки се 
признава трудов стаж от датата на раждането или 
датата на предаване на детето за осиновяване до на-
вършване на 3-годишната му възраст.
За разлика от нормативните документи, действали 

до този момент по УНР, трудовият стаж се зачита 
(брои) от датата на раждането или от датата на оси-
новяването на детето до навършване на 3-годишната 
му възраст.
В случаите, когато до 3 юли 1984 г. не са изтекли 

сроковете, които се зачитат за трудов стаж по реда 
на т. 9, ал. 4 и 5 от ПМС № 61 от 1967 г., на майките 
се зачита трудов стаж до навършване на 3-годишна 
възраст на децата без прекъсване.
Това са случаите, в които сроковете по двата норма-

тивни акта се застъпват (наслагват) без пауза. За деца, 
родени след 3.07.1984 г. на неработещите жени-майки 
и осиновителки се признава трудов стаж от датата 
на раждането или датата на предаване на детето за 

осиновяване до навършване на тригодишната му 
възраст съгласно чл. 3ж, ал. 2 от Указа за насърчаване 
на раждаемостта.
Зачитането на този трудов стаж се осъществява от 

органа, който признава права, произтичащи от трудов 
стаж, т.е. пред който трябва да послужи (например, 
ако е трудов стаж за пенсия – от териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт).
Трудовият стаж се удостоверява с представянето 

на актовете за раждане на децата, трудовата книжка 
или документ, от който е видно, че през същия период 
лицето няма трудов стаж, признат по друг ред.

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК,
АКО СМЕ С ТЕЛК

Какви са особеностите на организация на отпуските 
на служителите намалена работоспособност от 50 и 
над 50%, какъв е размерът им и могат ли да се дого-
ворят допълнителни дни?
Съгласно Кодекса на 

труда, работниците и слу-
жителите с трайно нама-
лена работоспособност от 
50 и над 50% имат право 
на платен годишен отпуск 
в размер не по-малко от 26 
работни дни.
Тоест тези лица имат право на 6 дни повече от нор-

малния основен платен годишен отпуск установен в 
минимален размер от кодекса на труда на 20 работни дни 
заради това, че са с трайно намалена работоспособност.
Отпускът, на който имат право работници и служите-

ли с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 
сто, по съществото си е основен платен годишен отпуск 
и се ползва на специално предвидено за това правно 
основание (в 26 –те работни дни са включени и 20- те 
работни дни по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда).
По-голям размер на този вид отпуска може да се 

уговори в колективния трудов договор, както и между 
страните по трудовото правоотношение.
Предвиденият платен годишен отпуск, в размер не 

по-малко от 26 работни дни, се явява основен за ра-
ботниците и служителите с 50 и над 50 на сто загубена 
работоспособност и те имат право на него отделно и 
независимо от правото им на допълнителен платен 
годишен отпуск за ненормиран работен ден.
Според закона работодателят, след консултации с 

представителите на синдикалните организации и с 
представителите на работниците и служителите, може 
да установява за някои длъжности ненормиран работен 
ден, поради особения характер на работата.
Със своя заповед работодателят определя списъка на 

длъжностите, за които се установява ненормиран рабо-
тен ден. Работниците и служителите, за длъжностите на 
които работодателят е установил ненормиран работен 
ден, при необходимост са длъжни след изтичането на ра-
ботното време да изпълняват трудовите си задължения.
Извършената от тях „в повече“ работа се компенси-

ра с допълнителен отпуск, а когато необходимостта 
изисква да се работи в почивни и празнични дни – с 
увеличено възнаграждение за извънреден труд. Ми-
нималният размер на допълнителния платен годишен 
отпуск за работа при ненормиран работен ден е 5 ра-
ботни дни, като по-голям размер може да се уговаря в 
колективен или индивидуален трудов договор.
Следователно, ако длъжността на лицето е включе-

на в такъв списък, то ще има право на допълнителен 
платен годишен отпуск в размер не по-малък от 5 ра-
ботни дни, а в по-голям размер, ако това е уговорено 
в колективния или индивидуалния трудов договор.
В заключение следва да се има предвид, че предви-

деният платен годишен отпуск, в размер не по-малко 
от 26 работни дни, се явява основен за работниците и 
служителите с 50 и над 50 на сто загубена работоспо-
собност и те имат право на него отделно и независимо 
от правото им на допълнителен платен годишен отпуск 
за ненормиран работен ден, установен в разпоредбите 
на Кодекса на труда.

Отговор от НЗОК: При изследване на хистологичен 
материал за онкологично заболяване е необходимо да 
се извърши и имуно-хистохимично изследване (ИХХ), 
което влиза в цената на клиничната пътека.

Въпрос: На 28.1.2022 г. ОПЛ ми предписа с рецеп-
турна книжка по здравна каса лекарства за три 
месеца. На 30.1.2022 г. закупих от аптеката лекар-
ствата за първия месец / по „отрязък А“/. На коя 
дата мога да купя лекарствата за следващия месец 
по „отрязък Б“ предвид на броя на календарните 
дни през февруари /28/? 
Отговор от НЗОК: Отделните отрязъци на рецеп-

турна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А) се изпълняват 
последователно в нормативно  регламентираните 
срокове, считано от датата на издаването й, съответно 
- датата на отпускане на предходното количество от 
предписаните продукти:

1. до 15 календарни дни - за отрязък А;
2 от 25 до 45 календарни дни - за отрязък В;
3. от 50 до 75 календарни дни - за отрязък С.
Предвид посочените срокове, ако предписаното 

количество лекарствен продукт е за 30 дни,  отрязък 
В  на  рецептурната бланка  следва да се изпълни на 
28.02.2022г.
При наличие на предписания на повече от една ре-

цептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 и образец 
МЗ - НЗОК № 5А) с предписания за различен брой дни 
рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, 
но не по-малко от 25-ия ден.

 
Въпрос: Има ли срок за закупуване на лекарствата 

от рецептурната книжка,ако докторът я попълни 
за следващото тримесечие на 4 февруари,т.г.,мога 
ли да си закупя лекарствата с отстъпка на 10 
февруари? 
Отговор от НЗОК: Лекарствените продукти се 

предписват на рецептурни бланки,  които имат срок на 
валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (об-
разец МЗ - НЗОК № 5) и за отрязък А от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А);

 2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А );

 3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна 
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А).

До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1.Подаване на справ-

ка-декларация по ЗДДС, 
ведно с отчетни регис-
три и внасяне на дължи-
мия ДДС за данъчния 
период - месец януари. 

2.Подаване на VIES-
декларация от реги-
стрирано лице, което 
е извършило вътреоб-
щностни доставки,  доставки като посредник в три-
странна операция (с изключение на получено авансо-
во плащане (цялостно или частично) от посредник в 
тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 
21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансо-
ви плащания), с място на изпълнение на територията 
на друга държава членка за данъчния период – месец 
януари. Регистрираното лице, което през данъчния 
период – месец януари изпраща или транспортира 
стоки под режим на складиране на стоки до поиск-
ване от територията на страната до територията на 
друга държава членка и/или когато през този период 
настъпи промяна, включително замяна на лицето по 
чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на 
VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания) 
, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за референтен пери-
од месец януари 2022 г. 
До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/
услуги през месец януари. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2022г.

Въпрос: Бях в онкологично отделение по КП 
(клинична пътека) 141 - Трансуретрално опера-
тивно лечение при онкологичния заболявания 
на пикочния мехур (17.01- 20.01.2022). Здравно-
осигурен съм.
На епикризата пише, че се водя на отчет 

в КОЦ (консултативно онкологичен център) 
Пише, че е изпратен материал за хистология. 
Към днешна дата (след десет дни) ме питат 
съгласен ли съм за ИХХ и ако съм съгласен, искат 
да заплатя за три маркера.
Въпросът ми е: по тази клинична пътека 141, 

като съм и на отчет в КОЦ, не се ли заплаща от 
здравната каса ИХХ и не е следвало, след като 
пише в епикризата, че се препоръчва ИХХ, то 
да бъде направено още по време на болничния 
ми престой? 



КОЙ ЗЕЛЕНЧУК СЛЕД КОЙ ДА САДИМ
Зеленчуковите култури потребяват и изнасят от поч-

вата различни количества хранителни вещества. Всеки 
производител желае да получи максимални добиви, но 
това зависи от много фактори – климатични особености, 
специфични особености на отделните култури, свързани 
с биологичните им изисквания, наличност на хранителни 
вещества, почвени и теренни условия, предшественици 
и др. За постигане на оптимални резултати е необходимо 
да се съобразим и със специфичните изисквания на раз-
личните култури.
Монокултурното отглеждане е опасно
Продължителното отглеждане на дадена култура на едно 

и също място не само обеднява почвата от хранителни 
вещества, но води до натрупване на вредни растителни 
секрети, отделяни от растенията, както и до поява на 
болестотворни патогени.
При продължително отглеждане на едно и също място 

на карфиол например е установено, че почвата обеднява 
на калий и азот. Цвеклото пък извлича големи количества 
фосфор и калий, картофите – калий, а репичките – фосфор.
Важно е да се съобразим с предшественика
Сеитбооборотът не трябва да се подценява, напротив, 

задължително се съобразявайте с него. След картофи 
не трябва да се отглеждат домати, пипер, патладжан, 
но картофи могат да се отглеждат след почти всякакви 
зеленчукови култури
Културите от сем. Картофови не трябва да се отглеждат 

на едно и също място повече от две години, защото боле-
дуват от едни и същи вирусни заболявания. Краставиците 
не трябва да се отглеждат на участъци, на които преди това 
са расли домати, пипер или патладжан.
Тиквата, тиквичките и патисоните са добри предше-

ственици на всички градински култури, с изключение на 
краставиците, но могат да се засаждат след почти всички 
зеленчуци.
Повече от една година на едно място не бива да се гле-

дат също моркови, цвекло, пъщърнак, магданоз, целина 
и други кореноплодни култури. Всички те се развиват 
добре след зеле, краставици и представителите на сем. 
Картофови. Цвеклото не е подходящ предшественик само 
за спанака.
Представителите на луковите култури не трябва да се 

отглеждат повторно на едно и също място, но са добри 
предшественици за останалите растителни видове.
Марулята и копърът нямат изисквания към предше-

ствениците.
Влияние на светлината
Всички зеленчукови култури предпочитат слънце и не 

е важна само продължителността, а и интензивността 
на светлината. Повечето от тях биха предпочели 10 часа 
слънце пред 17 часа облачен ден.
Към светлолюбивите растения спадат картофовите 

и луковите култури, морковите и цвеклото. Не понасят 
засенчване и фасулът, тиквите, тиквичките, главестата 
салата, магданозът и кервизът.
Средни изисквания към светлината имат краставицата, 

бялото главесто зеле, карфиолът, пекинското зеле, както 
спанакът и копърът.
Устойчивите на сянка растения са лапад, киселец, хрян, 

кимион, кресон. За тях е характерно това, че могат да се 
отглеждат даже под сянката на дърветата.
При краставицата високият интензитет на светлина 

води до преждевременно стареене на растенията и е добре 
тогава, когато в средата на деня върху тях пада сянка.
Морковите могат да образуват кореноплоди при различ-

на продължителност на деня, но растенията се нуждаят 
от висока интензивност на светлината. При цвеклото, 
репите и репичките ниската интензивност на светлина 
води до значително намаляване на добивите на фона на 
некачествени кореноплоди.
Карфиолът е взискателен към светлината в разсадния 

период, но след развитие на листната маса този фактор 
става по-малко важен за израстването и развитието на 
растенията.
Картофите не образуват грудки при липса на светлина, 

но практически не реагират на продължителността на 
светлата част на деня.
Спанакът при дълъг ден започва да образува цветоноси 

и прави листата негодни за храна. Това може да се избегне 
при много ранно или предзимно засяване на семената.
За добри добиви е най-важно да познаваме добре спе-

цифичните особености и изисквания на растенията и да 
се съобразяваме с тях.

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ
ЗАПОЧНЕ РАБОТА В ГРАДИНАТА!  

Месец февруари е времето, 
когато трябва вече да започне 
подготовката за активна работа 
в градината. Това обикновено 
става по Зарезан – на 14 февру-
ари. Тогава се започва с рязане-
то на лозето и асмите. Правил-
ното изрязване на лозите е едно 

от най- важните мероприятия през месеца. Това е така, 
защото в растенията не е започнало сокодвижението и 
те няма да страдат от загуба на хранителни вещества, 
както ако се закъснее и започне развитието на лозите.
Ако не сте го правили, ви съветваме да се обърнете към 

опитен лозар, за да имате качествена и богата реколта 
от грозде. След изрязването на лозите през февруари, ги 
привържете здраво към конструкцията. Това се налага, 
защото при развитието на филизите има голяма вероят-
ност да се счупят при привързването.
При овощните дръвчета, касиса и френското грозде 

също е необходима резитба, за да се премахнат изсъх-
налите и болни клони и да се оформи правилна корона. 
Важно е също така и да се извърши задължителното 
зимно пръскане на овошките.
Ако имате възможност, подхранете дръвчетата с обор-

ски тор, като го разпръснете около дънера и внимателно 
прекопаете почвата заедно с него на не много голяма 
дълбочина. Внимавайте да не пресечете повърхностните 
корени. Ако времето позволява, направете щателен оглед 
по самите дръвчета и около тях и съберете всички изгни-
ли и мумифицирани плодове и сухи клони. Изгорете ги, 
за да предпазите растенията от заразяване.
През февруари в зеленчуковата градина.
Към края на февруари може да засеете магданоза, мор-

ковите, репичките, спанака и зеленият грах, ако времето 
позволява. Тогава може и да се изрежат и розите, като се 
премахват всички изсъхнали и повредени клони.
Ако сами обичате да си отглеждате зеленчуков разсад 

около средата на февруари вече трябва да сте посадили 
ранния разсад за домати, пипер и патладжан. Задължи-
телно условие за отглеждането на здрав и силен разсад 
е наличието на достатъчно светлина и топлина, като 
поливането трябва да бъде умерено.  Трябва да знаете, 
че семената на някои растения, като лавандулата на-
пример, трябва да се стратифицират. Това означава, че 
трябва да бъдат изложени на атмосферни влияния през 
зимата. Затова е необходимо да ги смесите с пясък и 
почва и да ги поставите в саксия или сандъче и да ги 
заровите в градината на около 20 см. в почвата. След 
като поникнат, може да ги разсаждате и след това да ги 
засеете на постоянно място.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Продавал един дядо дини на пазара. Под дините 
- надпис „една диня за 3 лв., три дини за 10 лв.“
Приближил се един мъж и купил една диня за 3 

лв., после купил още една диня за 3 лв. и после 
още една за 3 лв. Засмял се и казал на дядото:

- Не умееш да търгуваш, дядо ! Ето аз купих три 
дини за 9, а не за 10 лв.
Дядото погледнал след него и казал:
- Така е всеки път, купуват не една, а три дини 

и после мен учат на търговия!“

- Докторе, болният в реанимацията е добре. Вече 
проговори.

- И какво каза?
- Чувствам се много зле.

НЕВЕРОЯТНИТЕ СВОЙСТВА
НА ЧЕРВЕНОТО ЦВЕКЛО

Червено цвекло е кореноплоден зеленчук, част от семейство 
„Amaranthaceae“ (Щирови). Лечебните и хранителните качества 
на червеното цвекло са известни още от древността. Въпреки 
че днес не е особено предпочитано поради натрапчивия си 
вкус, червеното цвекло заслужено носи титлата „Суперхрана“.
Червеното цвекло е богат източник на микро- и макроеле-

менти. Съдържа монозахариди, растителни влакна, фолиева 
киселина, полезни захари, белтъчини и въглехидрати. Листата 
му са източник на витамин А, С и К, а кореноплодът е богат 
на витамини C, РР, A и витамини от група В - В1, В2, В5, В6 
и В9. Ценни минерали, на които червеното цвекло е източник 
са калций, калий, желязо, магнезий, мед, сяра, хлор, кобалт 
и силиций. Освен тези елементи, червеното цвекло съдържа 
антиоксиданти като флавоноиди и каротеноиди.
Пресният сок от червено цвекло е също и  източник на нитрат 

и бета- каротин.  Бета - каротинът е важен компонент, на който 
се дължат доста от лечебните ползи на червеното цвекло. Той 
представлява витамин със силни антиоксидантни свойства.
Лечебни свойства на червеното цвекло
В съвремието хранителните и лечебни ползи от червеното 

цвекло за здравето  са добре известни и намират широко 
приложение, като се използват листата и кореплода.
Съдейства детоксикацията и подобрява иму-

нитета
Прясно изцеденият сок от 

червено цвекло съдържа холин 
(важно хранително вещество), 
който съдейства извличането на 
ненужна вода и изчистването от 
токсините.  Този елемент, прави 
червеното цвекло изключително 
активно е борбата със заболя-
вания  причинени от натрупване на токсини.
Освен че предпазва от натрупването на токсини и задър-

жането на излишни течности, подпомага стомашно- чревната 
система. И тъй като организмът ни е съставен от множество 
малки системи,  това от своя страна подобрява чернодробната 
функция и ускорява метаболизма.
Помага при дефицитни анемии
Червеното цвекло е активно срещу дефицитни анемии 

именно поради съдържанието на желязо. Знаем, че този 
минерал играе важна роля по регенериране и активизиране 
на червените кръвни телца при снабдяването на кислород в 
целия организма. В тази връзка по-добре усвоеното желязо от 
клетките,  подобрява процесите по пренасяне на кислород. Ан-
тиоксидантното съдържание на червеното цвекло в съчетание 
с този ценен минерал действат коригиращо над нарушенията 
в кръвоснабдяването и кръвообращението.
Подпомага сърдечно- съдовата система
Смята се, че добавено към дневното меню, червеното цвекло 

може да нормализира нивата на кръвното налягане и да се 
отрази релаксиращо над сърдечния мускул.
Сокът на цвеклото е особено активен при сърдечно- съдови 

проблеми. Действа съдоразширяващо и редуцира натрупва-
нията на калций, което причинява втвърдяване на артериите.
Вече споменахме за съдържанието на бета- каротин, който 

се отличава със силни антиоксидантни свойства. Чрез този 
елемент, червеното цвекло има качеството да неутрализира 
действието на свободните радикали в организма. Освен това 
действа като „протектор“ на  артериите. Високото съдържание 
на флавоноиди подпомага укрепването на съдовите стени.
Стомашен дискомфорт и лошо храносмилане
Поради високото съдържание на растителни влакна, фибри 

и целулоза, червеното цвекло се използва при стомашен дис-
комфорт като метеоризъм (газове), подут корем и констипация 
(запек).  Най-голямата заслуга в това приложение имат съдър-
жащите се фибри. Благодарение на тях, червеното цвекло под-
силва перисталтиката на червата и подобрява проблеми като 
подуване и хроничен запек. Съдейства положително при лошо 
храносмилане и общо подпомага стомашно- чревната система. 

СОЧНА МУСАКА С ПУХКАВА ЗАЛИВКА    
Продукти: червени чушки - 5 - 6 печени, кайма - 500 

грама, моркови - 1 брой, ориз - 100 грама, лук - 1 глава, 
червен пипер, черен пипер, чубрица
ЗА СОСА:  прясно мляко 

- 500 мл, масло - 50 грама, 
брашно - 1 с.л, кашкавал 
- 100 грама, индийско ор-
ехче, яйца - 2 броя, черен 
пипер, сол
Приготвяне:
Запържете наситнените лук и морков заедно с ориза. 
Добавете каймата и овкусете с подправките. Разбър-
кайте и след кратко готвене сипете малко вода.
Щом омекне оризът, сипете сместа в тава за печене. 
Отгоре наредете печените чушки.
За соса загрейте маслото и запържете брашното. 
Сипете млякото и бъркайте до сгъстяване на соса. 
Добавете на тънка струя разбитите яйца и сипете соса 
върху сместа в тава.
Поръсете с половината от кашкавала. Загрейте фур-
ната на 200 градуса и печете мусаката половин час.
Извадете и поръсете с останалия кашкавал, върнете 
във фурната, за да се запече.
Сочната мусака с пухкава заливка е готова.


