
Рамазан Байрам 2022 година се 
пада на 2-4 май. Рамазан продъл-
жава от 2 април до 1 май 2022 го-
дина.
Свещеният месец на мюсюлма-

ните Рамазан или Рамадан започва 
по залез на 2 април и приключва 
по залез на 1 май 2022 година. На 
места може да се срещне периода 3 
април – 2 май. И двата варианта са 
правилни, тъй като по ислямския 
календар денят завършва с края на 
залеза, а не в полунощ.
Рамазан байрам (също и Шекер 

байрам) започва по залез на по-
следния ден от Рамазан – 2 май 
2022 година и продължава три дни 
– от 2 до 4 май.

Рамазан или Рамадан?
Рамадан се използва повече в англоговоря-

щите страни и произтича от произношението 
на арабски.
В България използваме Рамазан, тъй като 

това е турското (също и на урду) произноше-
ние.
Какво трябва да знаем за Рамазан и за Рама-

зан байрам?
• В различните държави е възможно Рамазан 

да започне по-късно, тъй като началото му е 
свързано и с наблюдаване на луната. В Саудит-
ска Арабия през 2018 година началото е отло-

жено с 2 дни от 15 на 17 май, тъй като поради 
времето и замърсяване полумесецът не се виж-
дал.

• През 29-те или 30-те дни на Рамазан от из-
грев до залез слънце вярващите възрастни мю-
сюлмани не ядат, не пият, не пушат и се въз-
държат от интимни отношения. Изключение 
се прави за болните, пътуващите, бременните 
и кърмещите, старите, диабетици, жени в мен-
струация.

• Дните на Рамазан Байрам обикновено са 
почивни.

4 - 10 април 2022 г., година (XVIII), 13 /848

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

Министерството на труда и социалната политика 
предостави информация за мерките за подкрепа на 
гражданите и работодателите, които ще продължат 
да действат и след края на извънредната епидемична 
обстановка.
Ковид добавките към пенсиите на всички 

пенсионери, в размер на 60 лв., ще се изплащат до 
края на юни 2022 г. Националният осигурителен 
институт ще продължи да превежда и еднократната 
добавка от 75 лв. на всички пенсионери, които в 
периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат 
пълен ваксинационен курс срещу Ковид-19 или 
имат поставена първа доза от 1 до 30 юни. До 

М с ерс о о а р а со а а а оММ

На 31 март 2022 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
- актуализация на Програмата 

за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 
2022 година;

- изменение на Наредбата за 
определяне и администриране 
на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община 
Сатовча.
Общинският съвет – Сатовча:
- даде съгласие за провеждане 

на открит конкурс за възлага-
не на добив на дървесина от 
горски територии – общинска 
собственост;

- даде съгласие за  предос-
тавяне  и  актуализиране  на 
ползването на общинските мери 
и пасища за общо и индивиду-
ално ползване за отглеждане на 
животни за стопанската 2021-
2022 година;

- даде съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно надда-
ване  за отдаване под наем на 
24 броя общински недвижими 
имоти с начин на трайно ползва-
не изоставена орна земя, всички 
находящи се в местността „Туз-
луолан“, в земището на село 
Сатовча;

- даде съгласие за прекратя-
ване на съсобственост между 
община  Сатовча  и  Мехмед 
Асанов Сюнетчиев, жител на 
село Туховища, община Сатов-
ча, върху имот 90/724 идеални 
части от УПИ – парцел XXII, 
имот с пл. № 81 кв. 6 по плана 
на село Туховища;

- даде съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно надда-
ване за продажба на: 

• поземлен имот с иденти-
фикатор 21868.73.11, с площ 
570 кв. м; поземлен имот с 
идентификатор 21868.73.65, с 
площ 154 кв. м, поземлен имот 
с идентификатор 21868.73.67, с 
площ 134 кв. м и поземлен имот 
с идентификатор 21868.73.68, с 
площ 182 кв. м, находящи се в 
местността „Банян“, землище 

на село Долен;
• поземлен имот с планос-

нимачен номер 1419 от кв. 58, 
с площ 199 кв. м, който имот 
участва в образуването на УПИ 
– парцел III, кв. 58 по действа-
щия план на село Вълкосел;

- даде съгласие за предоста-
вяне на имот, придобит от Об-
щината на основание чл. 19 от 
ЗСПЗЗ в собственост на Ахмед 
Мула Ибраимов – бивш жител 
на село Плетена;

- разреши за изработването на 
проект на Подробен устройствен 
план – План (ПУП) за изменение 
на уличната регулация и одобри 
на задание за проектиране на 
улица, започваща от О.Т. 45 през 
О.Т. 205 до О.Т.199, между кв. 29  
и кв. 38 по плана на село Вълко-
сел, община Сатовча;

- одобри на задание за проек-
тиране и допускане изработва-
нето на Подробен устройствен 
план – План за застрояване 
(ПУП – ПЗ) в имот с иденти-
фикатор 65440.36.8, местност 
„Драгийца“, землище на село 
Сатовча, за промяна на пред-
назначението на територията от 
земеделска, с начин на трайно 
ползване нива в начин на полз-
ване урбанизирана територия за 
жилищно застрояване;

- отмени Решение № 353 от 
25 февруари 2022 година за 
изменение на цените на ВиК 
услугите за селата Боголин, 
Туховища и Годешево;

- определи представител на 
община Сатовча за участие в ре-
довното присъствено заседание 
на Общото събрание на Асо-
циацията по Вик на обособена 
територия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация“, 
ЕООД – Благоевград, и опреде-
ляне на позиция за гласуване по 
предложения дневен ред.

.: 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 94

юни включително ще се изплащат и изравнителни добавки към 
пенсиите на хората, които през януари 2022 г. са получили по-
ниска обща сума от сбора на Ковид добавка и пенсия в сравнение 
с декември  2021 г.
ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното 

положение или извънредната епидемична обстановка, ще важат 
до 30 юни. До същата дата служебно се удължава и срокът за 
изплащане на пенсиите за инвалидност по експертни решения, 
които са изтекли по време на извънредното положение или 
извънредната епидемична обстановка. Тези  пенсии ще продължат 
да се получават и след 30 юни 2022 г., ако дотогава хората са 
преосвидетелствани и в Националния осигурителен институт са 
постъпили данни за определения нов срок на инвалидността.
Действието на мярката “60/40” ще бъде удължено до 30 юни при 

запазване на досегашните условия за подкрепа за запазване на 
работните места. През цялата 2022 г. до 90 дни неплатен отпуск ще 
се зачита за трудов и осигурителен стаж.

20222022

 С цел предотвратяване на изхвърлянето на 
отпадъци на неразрешени за това места, както 
и създаването на незаконни сметища, Кметът 
на общината д-р Арбен Мименов издаде на-
рочна заповед, с която оправомощи кметовете 
на населени места да упражняват контрол по 
дейностите, свързани с образуването, събира-
нето, включително разделното съхраняване, 
транспортиране, третиране на битови и стро-
ителни отпадъци.
На кметовете на населени места са делеги-

рани правомощия за организиране поставя-
нето на забранителни табели, извършването 
на периодични проверки, а при наличието на 
нерегламентирани замърсявания да организи-
рат почистването им с цел да не се допуска 
създаването на нерегламентирани сметища и 
други замърсявания на територията на насе-
леното място.
На  Кметовете на населени места са деле-

гирани правомощия да съставят актове при 
констатиране на нарушения при изхвърлянето 
на отпадъци извън предназначените за целта 
съдове и места, изхвърлянето на растителни 
и строителни отпадъци, тревни маси и жи-
вотински отпадъци в и извън контейнерите 
за смесени битови отпадъци, контейнерите 
за разделно събиране на отпадъци, кофите и 
кошчетата за отпадъци, както и по улиците на 

населеното място. Също така и при изгаряне-
то или друга форма на неконтролирано обез-
вреждане на отпадъците.
В административно наказателните разпо-

редби на Закона за опазване на земеделските 
земи, в чл.41 „а“ се предвижда глоба в размер 
от 1500 до 6000 лева на ползвател на земедел-
ска земя, на която е извършено изгаряне на 
стърнища и други растителни отпадъци.
Кметовете на населените места, съгласно 

издадената заповед носят лична отговорност 
при допуснати нарушения в населеното мяс-
то, а контролът е възложен на Илхан Карагьо-
зов – директор на дирекция ПООСГРАОА и 
Главен експерт „Земеделие и гори“.



КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА:
„ АЗ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

Тази година ДГ „Елхица“ чества своя 40-годишен юбилей.
По този повод ДГ № 59 „ Елхица“ организира конкурс за детска рисунка на тема: 

„Аз в детската градина“
Готвим  празник, както и редица съпътсващи събития. Едно такова събитие е конкурсът 

за детска рисунка. Избрахме това мото, защото ще даде свобода на децата да нарисуват 
своето място в детската градина. Целта  е да дадем възможност на децата да споделят 
своите спомени и емоции от живота в детската градина, както и да стимулираме детското 
творчество. Избрахме рисунките да се правят у дома, за да съпреживеете заедно - деца 
и родители, любимите моменти и другарчета на детето в детската градина. Преди да 
започнат да рисуват, децата трябва да бъдат подканени да си спомнят най-прекрасните 
моменти, места, приятелчета, събития, уроци,  игри - вътре или навън.

1. Цел:
Цел на конкурса е насърчаване на 

децата за творческа и индивидуална 
изява. Възможност да представят 
себе си в света на детската градина. 
Да споделят своите спомени, емоции 
от живота в градината и защо не и 
техните мечти свързани с това.

2. Изисквания:
1. Право на участие в конкурса имат 

всички деца и ученици между 3 и 10 
- годишна възраст.

2. Всеки участник има право да 
участва само с една рисунка.

3. Формат: А4 или А3
4. На гърба на всяка рисунка да има 

следната информация:
• Трите имена на автора;
• Възраст, навършени години, група или клас;
• Точен адрес, телефон за връзка, e-mail за кореспонденция;
5. Допустимо е използването на всякакви техники и материали ( рисунки с темперни, 

акварелни и акрилни бои, апликации с различни материали).
6. Класирането ще се извърши в три възрастови категории:
   I  възрастова група – 3- 5 год.
   II възрастова група – 5-7 год.
   III възрастова група – 7-10 год.
7. Рисунките не се паспартират и не се връщат.
8. Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добър естетичен вид. Рисунки полу-

чени на руло или сгънати няма да бъдат допуснати за участие.
9. За по-малките участници - преди да започнат да рисуват,  трябва да бъдат подка-

нени да си спомнят най-прекрасните моменти, места, приятелчета, събития, уроци,  
игри - вътре или навън.

10. Рисунките трябва да бъдат оставени в специалната кутия на входа на детската гра-
дина до 10-ти Април 2022 г. За получените по пощата важи датата на пощенското клеймо.

11. Всички творби, отговарящи на  условията ще бъдат подредени в изложба и ще 
бъдат публикувани на страницата и сайта на детската градина.

12. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди, по три във всяка възрастова група.
13. Всички участници ще получат грамота за участие.
14. Творбите на участниците не подлежат на връщане.
15. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обрабо-

тени и използвани единствено за целите, задачите и осъществаяването на настоящата 
изява при спазване на българското законодателство.
Рисунките ще се приемат в периода 01.03.2022 г. - 10.04.2022 г.
За контакт и информация:
Тел: 02/ 8759029/ 0884 894745
Адрес за събиране на готовите творби:
- По пощата: гр. София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, ул. „д-р Николай П. Николаев“ № 

11, ДГ № 59 „Елхица“, за конкурса
- Донасяне на място в детската градина: поставяне в специална за целта кутия на 

централен вход

КОНКУРС ЗА НАЙ-ВЪЗДЕЙСТВАЩО ОПИСАНИЕ НА НАШАТА 
КРАСИВА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ В ПРОЗА ИЛИ СТИХ

Народно читалище Развитие -1874 гр. Велики Пре-
слав обявява литературен конкурс. Очакваме произве-
денията на участниците / без възрастови ограничения 
/ до 20 април 
на email: biblio_preslav@abv.bg
За информация: 0538/4-35--67
Конкурсът посветен на Световния ден на Земята 

22 април.

4 Април 2022 година, Понеделник,
Световен ден в защита на пострадалите 

от мини 
На 8 декември 2005 г. Общото събрание 

на ООН обявява 4 април за Международен 
ден в защита на пострадалите от противо-
пехотни мини. Този ден призовава да бъдат 
продължени усилията на отделните държави, 
със съдействието на ООН и на съответните 
организации, за да се насърчи създаването 
и развитието на капацитета на държавите, в 
които противопехотните мини, останали от 
войните, представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и живота 

на населението.
Ден на психолозите в България 
На 4 април психолозите отбеляз-

ват своя професионален празник. 
Денят на психолога е обявен през 
1995 година. Психологията е наука, 
която изучава умствените процеси и 
поведението на хората. Психолозите 
се стремят да разберат ролята на ум-
ствените процеси в индивидуалното 
и обществено поведение, както и 
причиняващите ги физиологични и 
неврологични процеси. 

7 Април 2022 година, Четвъртък,
Световен ден на здравето и Ден на здравния работник 
На 7 април светът отбеляз-

ва  Международния  ден  на 
здравето. Датата е избрана с 
основаването на Световна-
та здравна организация през 
1948 г. Международният ден 
на здравето се чества и като 
Ден на здравния работник в 
България от 6 февруари 1964-
а. Световният ден на здравето 
е глобална инициатива, която 
приканва всички - от световни-
те лидери до хората във всички 
страни, да се фокусират върху 
едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки 
върху ново появяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето 
дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето 
на хората и тяхното благоденствие. 

8 Април 2022 година, Петък,
 Международен ден на ромите
Световен ден на ромите (International 

Roma (Gypsy) Day) е основан на първият 
Световен ромски конгрес, проведен в 
Лондон на 8 април 1971 г., който събра 
представители от 30 страни. В резултат на 
това са били приети национални символи: 
знамето и химна, което позволи на ромите 
по целия свят да признаят себе си като 
единна свободна нация.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Един човек имал много бедно детство, изпълнено 
с глад и лишения. Ето защо той започнал да работи 
здраво още от съвсем млад и си обещал, че някой 
ден ще стане милионер.
И така минали много години. След денонощен 

труд и безсъние мъжът натрупал огромно състо-
яние. И наистина станал милионер. Но все му се 
струвало, че парите не са достатъчни и че трябва 
да работи още и още...
Междувременно здравето му се влошавало, а и 

личният му живот не вървял добре. Съпругата му 
го напуснала, защото никога нямал време за нея. 
Децата му също били обидени, че вечно ги прене-
брегва заради работата си.
Притиснат от неприятните обстоятелства, ми-

лионерът пожелал за пръв път в живота си да си 
вземе отпуск, но тогава пред него се явил ангелът 
на смъртта.

- Времето ти на този свят приключи, тук съм, за 
да взема душата ти! - непоколебимо рекъл ангелът.
Милионерът обаче вярвал, че може да промени 

съдбата си - все пак той имал много пари. Опитал 
да подкупи ангелът по всякакъв начин. Предложил 
му всичко, с което разполагал - имоти, лъскави 
коли, бижута и какви ли не луксозни придобивки. 

Но ангелът категорично отказал предложенията.
Осъзнавайки, че не може да избяга от съдбата 

си, богаташът помолил за едно последно нещо - 
да напише писмо на своите деца. Ето и какъв бил 
заветът на милионера:

„Деца мои, ценете времето си на този свят и го из-
пълнете с любими занимания. Уважавайте хората до 
себе си и им показвайте обичта си. Ценете здравето 
си и се грижете за него. Не пропилявайте живота си 
в преследване на пари, власт и лукс, защото нищо 
от това накрая няма значение. И всичките пари на 
този свят не успяха да ми купят още един час време! „
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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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА: ЗАВЕТЪТ НА МИЛИОНЕРА 



Въпрос: Осигуровките ми са прекъснати от 
08/2020, тъй като се осигурявах и работех в Англия. 
Разбрах, че задълженията ми могат да бъдат опро-
стени от НАП чрез документ, предоставен от вас. 
Можете ли да ми обясните каква е процедурата?
Отговор от НЗОК: За да се признае Ваш  период 

на здравно осигуряване, завършен в Англия, трябва да 
бъде изискан по служебен път британски  удостовери-
телен документ – формуляр S041. За целта  е необходи-
мо да  попълните заявление по образец - „Заявление за 
служебен обмен на документи за завършени здравно-
осигурителни периоди съгласно член 6 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 и член 12(1) от Регламент (ЕО) № 
987/2009“). То е публикувано на интернет  страницата 
на НЗОК (www.nhif.bg) в рубрика „Международни 
въпроси“, подрубрика „Европейска интеграция“ – 
линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, 
придобити в различни държави от ЕС“ – (https://www.
nhif.bg/page/192). Към заявлението се изисква да  бъде 
приложена попълнена от Вас анкета на английската 
осигурителна институция – HMRC (CA3916 application 
form) и  изброените в нея документи.
Предоставена е възможност заявлението да подадете 

в Централното управление на  Националната здрав-
ноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене 
– лично или чрез упълномощено лице, или чрез ли-
цензиран пощенски оператор.
За допълнителна информация във връзка с подаване 

на  необходимите документите може да се обадите  в 
ЦУ на НЗОК на  тел.: +359 2 965 9116 или в съответната 
РЗОК. Адресите и телефонните номера на  районните 
здравноосигурителни каси са публикувани на интернет 
страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
Полученият  формуляр S041 трябва да представите 

в териториалната дирекция/офис на  Националната 
агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес у 
нас. Въз основа на данните, посочени в документа, 
месеците без данни за здравно осигуряване в България 
ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигу-
рителният Ви статус.

Въпрос: Възможно ли е с моите заболявания да 
бъда трудоустроена?
С отстранен жлъчен мехур, херния на коремна-

та стена, астматик, хипертоник и диабетик съм. 
Мога ли да бъда трудоустроена?
Отговор от НЗОК: Относно наличието на пред-

поставка за трудоустрояване  следва да се произнесе 
здравен орган с така нареченото предписание.
Предписанията за трудоустрояване на лицата с 

намалена работоспособност се издават от лекуващия 
лекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), те-
риториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и 
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Трудоустрояването на лица с временна неработоспо-

собност и с трайно намалена работоспособност под 50 
на сто се извършва от лекуващите лекари и ЛКК, а на 
лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспо-
собност - от ТЕЛК и НЕЛК.
Установяването на намалената работоспособност 

се извършва по реда на Наредбата за медицинските 
експертизи и Правилника за устройството и орга-
низацията на работа на органите на медицинската 
експертиза на работоспособността и на регионалните 
картотеки на медицинските експертизи.
Министерството на здравеопазването и регионални-

те здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят 
медицинската експертиза и подобни запитвания  са 
от компетенциите  на органите на медицинската екс-
пертиза, които са структури към Министерството на 
здравеопазването.
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ОТ 11 АПРИЛ ЖИВОТНОВЪДИТЕ МОГАТ ДА 
КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКА 14 ОТ ПРСР 
2014-2020
От 11 април до 13 

май 2022 г. живот-
новъдите могат да 
кандидатстват за под-
помагане по мярка 14 
„Хуманно отношение 
към животните“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г. 
Съгласно Заповед на 
изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), заявления за 
подпомагане ще се приемат в областните дирекции на 
Фонда по местонахождение на животновъдния обект.
Подробните изисквания и наборът документи за 

плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 
8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно 
отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Допълнителна информация и образци на изискуемите 
документи за участие в мярката са публикувани на 
интернет страницата на ДФ „Земеделие“ в направле-
ние Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 
– прием 2022.
Стопаните следва предварително да актуализират 

данните за отглежданите от тях животни в Системата 
за идентификация и регистрация на животните на 
БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията 
включва както мястото на отглеждане на животните, 
така и капацитета на обекта. За дребните преживни 
животни се изисква изрично да е посочено и тяхното 
предназначение.
Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в 

които се отглеждат едри и дребни преживни животни, 
трябва да бъдат регистрирани съгласно чл. 137 от За-
кона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За 
проверка на изискването, стопаните следва да предос-
тавят копия на издадените удостоверения при подаване 
на заявленията за плащане по мярката. За временните 
животновъдни обекти, регистрирани на името на кан-
дидата, е необходимо в поле „Вид обект“ в системата 
на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не 
се изисква предоставянето на удостоверение по реда на 
чл. 137 от ЗВД. За животните от вида телета/малачета 
е необходимо предоставяне и на съответните кантарни 
бележки във връзка с определянето на съответната 
категория за всяко животно. В случай, че не бъде пре-
доставена кантарна бележка животното ще се счита за 
теле/малаче от категория „над 220 кг.”.
Кандидатите, които желаят да актуализират своите 

данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва 
да предоставят становище, предварително издадено от 
БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъч-
но осигурена свободна площ в животновъдния обект. 
Изискването е по образец и е част от критериите за 
допустимост по Мярка 14.

ДФЗ СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С ВСИЧКИ 
ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА 2022
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи ад-

министративните проверки на приетите заявления за 
подпомагане по Националната програма по пчелар-
ство (НПП 2020-2022) за 2022 г. Предстои да бъдат 
сключени договори с всички одобрени кандидати. 
Тази година финансовият ресурс по програмата е в 
размер на 8 073 092 лева.
Поради високия интерес на пчеларите към дейност 

1 „Подпомагане на закупуването на техническо обо-
рудване при първичния добив и обработка на пчелни 
продукти“ на мярка А „Техническа помощ за пчелари 
и сдружения на пчелари” от програмата е извърше-
но класиране на кандидатите за подпомагане, което е 
публикувано на интернет страницата на ДФЗ.
За всички одобрени кандидати, чиито заявления 

не са класирани за финансиране в рамките на раз-
полагаемия бюджет по дейността, със заповед на 
министъра на земеделието от 24.03.2022 г., е опре-
делен бюджет за сключване на договори под условие 
за изплащане на финансовата помощ при наличие на 
свободен ресурс от бюджета по програмата. Канди-
датите, сключили договори под условие, ще бъдат 
своевременно информирани при възможност за фи-
нансиране на заложените инвестиции.
По време на приема през тази година са постъпили 

2371 заявления за подпомагане със заявен размер на 
финансовата помощ 9 896 434 лв.
Най-атрактивна се оказва Мярка А “Техническа по-

мощ за пчелари и сдружения на пчелари” , по която са 
подадени 1905 заявления за подпомагане със заявен 
размер на финансова помощ 4 996 033 лв. Очакван 
интерес предизвика и Мярка Д “Мерки за подкрепа 
на подновяването на пчелните кошери в ЕС”, по която 
са подадени 1 346 заявления с размер на финансовата 
помощ 3 615 445 лв. за закупуване на над 30 600 ко-
шера, 11 390 отводки и 53 740 пчелни майки. По Мяр-
ка Б “Борба срещу агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата”, участие е заявено от 971 
пчелари за финансиране на разходите за третиране на 
пчелните семейства в размер на 1 027 361 лв. За Мяр-
ка В “Рационализиране на подвижното пчеларство” – 
заявената финансова помощ е в размер на 195 945 лв., 
а за мярка Г “Мерки за подкрепа на лабораториите за 
анализ на пчелните продукти” - 61 650 лв.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за под-

писване на договори в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“, където са подали документи.

ОТ 1 МАЙ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО УЧИЛИЩНИТЕ 
СХЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Кандидатите по двете европейски схеми „Учили-
щен плод“ и „Училищно мляко“ могат да подават 
заявления за одобрение за учебната 2022/2023 го-
дина от 1 до 31 май 2022 г. Документи се приемат 
в областните дирекции на Държавен фонд „Земеде-
лие“ (ДФЗ) по седалище и адрес на управление на 
заявителя.
И през учебната година 2022/2023 по схеми „Учи-

лищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвен-
ционално произведени пресни плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти, на децата ще се доставят 
и биологични продукти. Децата във всички учебни 
заведения, прилагащи Училищните схеми, ще полу-
чават и пчелен мед - най-малко 3 и не повече от 6 
пъти за учебна година. Доставките ще се извършват 
при предварително уточнен и съгласуван с директо-
ра на учебното заведение график.
Припомняме, че 

когато за едно учеб-
но заведение дос-
тавките на плодове 
и зеленчуци и дос-
тавките на мляко и 
млечни продукти се 
извършват от раз-
лични доставчици, 
съпътстваща мярка 
предоставяне на пчелен мед се прилага от доставчи-
ка, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наред-
бата. Когато никой от двамата доставчици не желае 
да предоставя пчелен мед, директорът разпределя 
по равно на двамата доставчици броя на доставките 
на пчелен мед и ги посочва в декларацията по чл. 13, 
ал. 6 от наредбата.
И през новата учебна година, децата в училищата и 

детските градини ще получават 50 доставки по схе-
мата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно 
мляко“ по предварително утвърдени от директорите 
на учебните заведения графици, които заявителите 
се задължават да спазват.
Ангажиментът за осъществяване на контролът 

на доставките на продуктите по схемите за съот-
ветствие с графика на доставките по чл. 14, ал. 5, 
т. 6, съобразен с броя на децата и учениците, кои-
то редовно посещават учебното заведение, поемат 
директорите на съответните учебни заведения при 
подписването на декларация по чл. 13, ал. 6, като 
обръщаме внимание, че същата е изменена за пред-
стоящата учебна година.
За новата учебна 2022/2023 година образовател-

ните заведения ще бъдат задължени да осигуряват 
информация на родителите за участието на учебно-
то заведение в съответната схема, за доставчиците 
по съответната схема и за графика на раздаване на 
съответните продукти. Те ще публикуват информа-
цията на интернет страницата на учебното заведе-
ние или ще осигурят поставянето ѝ на видно място 
около входа на учебното заведение.
Заявителите по схемите могат да открият всички 

актуални образци на документи за одобрение по 
схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 
учебната 2022/2023 година на електронната страни-
ца на ДФ „Земеделие“.

ОТ 28 МАРТ СЕ ОТВАРЯ ПРИЕМ ПО DE 
MINIMIS ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

НА ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
От 28 март 2022 г. 

до 11 април 2022 г. 
в областните дирек-
ции на Държавен 
фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) се приемат 
заявления за подпо-
магане по схемата 
de minimis за реги-
стрираните земе-
делски стопани, произвеждащи оранжерийна про-
дукция. Средствата ще бъдат изплатени до 29 април 
2022 г.
Припомняме, че УС на ДФ „Земеделие“ реши да 

бъдат отпуснати 3,5 млн. лв. по de minimis на произ-
водителите на оранжерийни зеленчуци заради уве-
личените цени на газа.
Земеделските стопани, отглеждащи зеленчуци 

оранжерийно производство (домати, краставици и 
пипер), се подпомагат при ставка 5 400 лв./ха.
След съгласуване с бранша бе взето решение ут-

върденият ресурс да се предостави на производи-
телите на оранжерийна продукция за покриване на 
част от производствените разходи по технологична 
карта за реколта 2022 г.

 За помощта могат да кандидатстват стопани, пода-
ли заявление по Схемата за обвързано подпомагане 
за оранжерийни зеленчуци (СЗо) – Кампания 2021 г. 
Те се подпомагат за установените площи след извър-
шените административни и/или проверки на място, 
включително и след проверката за реализация на 
продукцията по Схемата за обвързано подпомагане 
за оранжерийни зеленчуци (СЗо) – Кампания 2021 г.
На подкрепа имат право оранжерийните произво-

дители на домати, краставици и пипер. Подпомага-
нето ще важи както за отопляеми, така и за неото-
пляеми оранжерии.
Указанията по схемата са качени на официалната 

интернет страница на ДФ „Земеделие“.

До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори на телефонна или друга 
електронна съобщителна услу-
га за проведени през предход-
ния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услу-
га. Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Деклариране на месечните и тримесечните авансо-

ви вноски за корпоративния данък. 
2. Внасяне на месечните авансови вноски за корпо-

ративния данък за януари, февруари, март и април по 
ЗКПО. 

3. Внасяне на тримесечните авансови вноски за пър-
во тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.

4. Деклариране и внасяне на данъка за първо триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2022г.



ПРОЛЕТЕН ЧЕСЪН И ОСОБЕНОСТИ ПРИ 
ОТГЛЕЖДАНЕТО МУ
Чесънът е многогодишно 

луковично растение, което 
обаче се отглежда като ед-
ногодишна култура. Пролет-
ният и зимният са две групи 
сортове, различаващи се 
основно по време на засаж-
дането. Зимният се сади през есента, а пролетният – в края 
на зимата или началото на пролетта. Ако ни трябва зелен 
чесън в ранна пролет, тогава се отглеждат зимни сортове.
Основни различия и как да ги разпознаваме?
Зимните сортове стрелкуват, като образуват въздушни 

луковици, служещи за размножаване, а пролетните нямат. 
Първите зимуват в почвата, а пролетните не издържа на 
ниските зимни температури. Луковиците на пролетния 
могат да съдържат до 30 скилидки, разположени спира-
ловидно, а зимният има не повече от 10, разположени в 
един ред, а в средата е стъблото. Пролетният чесън може 
да се съхранява до нова реколта и това е основното му 
предимство, а зимният има кратки срокове и започва да 
изсъхва. Пролетният се размножава само посредством 
скилидки, а зимният може чрез едноскилидни луковици, 
пораснали от стрелките или скилидки.
Кога да садим пролетния чесън?
За получаване на добра реколта е важно да знаем кога 

да засадим чесъна. Пролетните сортове имат много по-
къси срокове на вегетация, но колкото по-рано успеем да 
го засадим, е толкова по-добре за реколтата. Той не е зи-
моустойчив, но издържа кратките пролетни застудявания. 
Когато температурата на почвата се затопли до +5-6 градуса 
по Целзий, тогава е най-добре да се сади. Колкото по-рано 
– толкова по-добре, а именно това е една от особеностите.
Пролетният чесън формира корени и осигурява разви-

тието им само при ниски температури (+4-10 градуса), 
но в условията на влажна почва. Тогава ще се развие и 
листна маса. При повишаване на температурата листната 
маса преустановява активното си развитие и растенията 
формират луковица. Колкото по-развити са кореновата 
система и листната маса до настъпване на топлото време, 
толкова по-големи ще израснат луковиците.
Подходяща почва и място за засаждане
Пролетният чесън има плитко разположена коренова 

система и повърхностият слой на почвата създава усло-
вията за развитие на растенията. Тя трябва да бъде лека 
глинеста, но с неутрална киселинност и богата на хумус.
Мястото е добре да бъде защитено от северни ветрове, 

слънчево и без застой на вода. На влажни места трябва да 
се отглежда на високи лехи. Ежегодно мястото се сменя и 
се възобновява след 3-4 години. Когато чесънът се отглеж-
да за зелен, тогава може да бъде на сянка или полусянка, 
защото листата ще бъдат по-нежни и крехки.
Мястото се подготвя през есента – прекопава се и се 

подхранва с угнил оборски тор или компост, като до-
пълнително се внасят дървесна пепел и минерален тор, 
съдържащ суперфосфат и калий. През пролетта се внася 
азотен тор. Ако рН е по-ниско от 6,5, тогава е задължи-
телно разкисляване на почвата.
Предшественици
Най-добрите предшественици са краставиците, тиквите, 

тиквичките, зелето, бобовите и зърнените. Не е добре да 
се засажда след моркови и картофи.
Подготовка на чесъна за засаждане
Чесънът за посадъчен материал може да се съхранява 

при стайна температура или на студено, но защитен от 
замръзване. Условията на съхранение определят още една 
особеност, която трябва да се има предвид. Ако чесънът 
е съхраняван преди засаждане при стайна температура, 
тогава вегетационният период се увеличава, луковиците 
израстват по-големи, но съществува риск да не достигнат 
пълна зрелост. Това зависи от климатичните условия на 
региона. Когато чесънът се съхранява в хладилник, тогава 
вегетационният период намалява, но луковиците остават 
по-малки. За получаване на стабилен добив могат да се 
съвместят двата варианта, като преди засаждане чесънът 
се поставя в хладилник за седмица до месец. Трябва да се 
има предвид, че колкото луковиците са по-едри, толкова 
времето за престой на студено трябва да е по-дълго.
За посадъчен материал се избират само едри скилидки, 

а като правило, разположени от външната страна на луко-
виците. Те се отделят непосредствено преди засаждане, 
за да не засъхне дънцето, от което израстват корените, а 
сухата им обвивка се отстранява.

За ускоряване процеса на развитие и увеличаване на 
добивите, можем да засадим скилидките с корени. За 
целта е необходимо да се държат два часа във вода или 
половин час в слаб разтвор на калиев перманганат (може 
и в разтвор на пепел). След това се увиват във влажна 
кърпа, поставят се в полиетиленова торба, а после в хла-
дилник за няколко дни. В хладна и влажна среда корените 
започват да растат. Може да се изчака да достигнат до 
1 см и тогава чесънът да се засажда в предварително 
подготвени ямки, за да не се наранят нежните коренчета.
Друг начин за стимулиране на бързото развитие е на-

кисване на скилидките преди засаждане в топъл разтвор 
на комплекесен (NPK) тор за 6-8 часа.
Засаждането се извършва възможно най-рано, когато 

почвата е готова за това в редове на разстояние 20-25 
см един от друг. Колкото по-едри са скилидките на 
чесъна, толкова разстоянието между тях трябва да бъде 
по-голямо, като оптималното е 6-8 см. Дълбочината на 
засаждане е около 2 см. Скилидките се покриват леко и 
се уплътнява почвата. Тя трябва да се поддържа влажна, 
но преовлажняването може да доведе до загниване.

ЗАЩО КОТКИТЕ СЯДАТ ВЪРХУ ВСИЧКО, 
КОЕТО ДОКОСНЕМ

На никой собственик на котка 
не му е чужда следната си-
туация: гледате телевизия на 
дивана си, ставате за малко, за 
да вземете чаша вода, връщате 
се - мъркащият ви домашен лю-
бимец се е настанил на мястото, 
което току що сте освободили. 
Случаите, в които ползваме определен предмет, но кот-
ката ни идва и сяда или слага лапа върху него са безброй. 
Компютърът, мишката и подложката за нея са много 
удобно място за лягане, особено когато ги използвате. 
Столът, на който сте седяли до преди малко, става чудно 
котешко легълце. Книгата, която четете, телефонът, който 
току що сте затворили или дрехите, които сте хвърлили 
на леглото – всички те стават любими предмети на мър-
кащия домашен любимец. Със сигурност сте се питали 
защо гальовните животни правят това. Е, съществуват 
известни теории за това странно котешко поведение.
Искат вниманието ни
Една от най-очевидните причини за това, мъркащият 

ви приятел да сяда върху предмет, който използвате в 
момента е, че иска да му обърнете внимание. Гальовните 
животни са много горделиви, те знаят, че „командват“ 
в къщата и са напълно наясно, че хората ги обожаваме 
и сме доста склонни да им угодим. Когато вниманието 
ви е насочено прекалено дълго в определена вещ, може 
би мъркащият ви приятел „ревнува“ по някакъв начин 
и иска веднага да изместите фокуса си към него и да го 
помилвате или нахраните.
Търсят топлина
Да помислим и за някои конкретни ваши предмети 

върху които домашните ви любимци сядат. Лаптопът 
излъчва топлина. Книгата, тефтерът, списанието, до-
кументите са някакъв вид изолатори, които също биха 
могли да осигурят приятно място на мъркащия приятел. 
Дрехите, които току що сте свалили пък, освен че са 
топли, те миришат на вас и със сигурност действат много 
успокоително на гальовния приятел. Мястото, което сте 
напуснали от стола си – също е приятно. С други думи, 
това са все предмети, които по някакъв начин осигуряват 
топлина на нашите мъркащи приятели. Те никак не оби-
чат студа и винаги търсят слънчеви местенца в къщата.
Маркират територията си
Като казваме „маркиране“ не разбирайте веднага 

уриниране. Маркирането на територия става и по други 
начини – търкането в предмети е най-често срещания 
такъв. Феромоните обикновено се отделят от брадичка-
та, бузите, устата, но при месенето с лапи. Възможно е 
котката ви да иска да разпространи аромата си на колкото 
се може повече места, и особено на тези, които ползвате 
толкова често. Така тя изпраща сигнали до другите жи-
вотни, че това е „маркирана“ територия или предмет и 
следва да стоят надалеч. Вероятно мъркащият приятел 
се чувства много по-сигурен, когато е разпространил 
аромата си върху вашите вещи.
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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!

Столичанин гледа майстора как му лепи плочки в 
банята и му казва:

- Абе майсторе, те тия плочки ще паднат бе!
Майсторът му отговаря:
- Да бе да, ще паднат. Ще паднат, ама кога ме нема.

Техник отива на адрес и пита жената:
- Кой счупи телевизора?
- Мъжът ми. Аз хвърлих една чиния, а той се 

наведе.

- Като бях млад, бях толкова глупав.
- Ти и сега не изглеждаш стар.

БИЛКИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ ПРИ ЗАПЕК
Запекът е често срещащо се страдание. Той не е 

безобидно състояние. Смущенията в храносмилането 
и задръжката на токсични вещества може да стане 
причина за увреждане в различна степен на целия ор-
ганизъм. Всичко това е предпоставка за твърде честата 
употреба на слабителни средства, по-голямата част от 
които са от растителен произход. Използвани само 
при нужда и внимателно, те могат да бъдат полезни.

 Когато се вземат продължи-
телно и в големи количества, ста-
ват опасни и могат да предизви-
кат сериозни смущения. Честата 
им употреба става причина за 
привикване към тях. Слабител-
ното действие се загубва и ако 
се увеличи приемът на слабителните растения. Това 
може да доведе до отравяне. Особено опасни в това 
отношение са растенията, които съдържат антрахино-
нови гликозиди (алое, ревен, зърнастец, зърника и др.).
В големи количества тези растения могат да пре-

дизвикат изменения в дебелото черво, придружени от 
диария, обезводняване на организма, мускулна сла-
бост, апатия. Антрахиноновите гликозиди и билките, 
използувани от кърмачки, се излъчват с млякото в ко-
личества, конто са вредни за кърмачето. Растенията със 
слабителен ефект, както всички слабителни препарати, 
не трябва да се прилагат при запек, който се дължи на 
органични промени в червата с продължителен спазъм, 
както и при коремни болки с неизяснена причина. Упо-
требата на тези растения трябва да бъде внимателна и 
след предварително съветване с лекар.

 Растителните продукти със слабителен ефект дейст-
ват по различен начин.

 Голяма част от тях са дразнещи вещества (рациново 
масло, антрахинонови гликозиди и др.). Те възбуждат 
рецепторите, предизвикват засилена перисталтика на 
червата и дефекация. Ефектът на антрахиноновнте 
гликозиди настъпва късно, тъй като дразнещото веще-
ство се получава след ферментативното разпадане от 
чревните бактерии. 

 Друга голяма част растителни продукти (нишестета, 
гуми, пектинови вещества и др.) имат способността 
да поемат вода, при което набъбват, увеличават мно-
гократно масата си, разпъват чревната стена и предиз-
викват дефекация. 

 Растителните масла облекчават изпразването на 
червата, като „смазват“ чревната стена и изпражне-
нията и улесняват придвижването на последните. Те 
затрудняват и всмукването на водата. В зависимост от 
силата на своето действие улесняващите изпразването 
на червата средства се наричат аперитивни (когато 
леко стимулират чревната перисталтика), слабителни 
(когато предизвикват безболезнена дефекация) или 
очистителни. Броят на растенията със слабителен и 
очистителен ефект е много голям.

КЛАСИЧЕСКИ  КРЕМ  КАРАМЕЛ  
Продукти: • прясно мляко 

– 1 л, захар – 1 ч.ч. за крема, 
яйца – 6 броя,  ванилия – 1 
пакетче, захар – 1/2 ч.ч., за 
карамелизирането
Приготвяне:  Сипете за-

харта за карамелизирането в 
съд на котлона заедно с малко 
вода и нагрявайте, докато се 
получи златист карамел.
Разпределете го в предварително подготвените 

формички.
Разбийте яйцата, останалата захар, ванилията и 

прясното мляко и разпределете сместа в купичките.
Наредете ги в дълбока тава, долейте вода в тавата до 

1/2 на формите и сложете да се пекат, докато хванат 
приятна кафеникава коричка отгоре.
Пече се на слаба фурна 1 час, на около 150-160 гра-

дуса, защото водата не трябва да завира. В противен 
случай крем карамелът ще стане на балончета/шупли.
Крем карамелът се обръща в чиния преди поднасяне.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

.


