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ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022/2023 Г.

По-равномерно разпределение на почивките и учебните дни предлага Министерството на образованието и науката (МОН) за
следващата учебна година. Според проекта
на заповед, публикуван за обществено обсъждане, ваканцията между първия и втория
срок ще бъде пет дни – от 1 до 5 февруари
2023 г. Досега тя беше само един ден, което
е твърде малко за възстановяване на силите
на учители и ученици.
За да компенсира недостатъчното време за
отдих, миналата зима министърът на образованието и науката обяви четири допълнителни дни за неучебни и заедно със съботите и неделите училищата затвориха за цели
девет дни. Сега по-дългата междусрочна
почивка става норма.
Последният ден на октомври 2022 г. ще
бъде неучебен. Така есенната ваканция ще
бъде четири дни, включително празничния
1 ноември. Последните учебни занятия за
2022 г. ще бъдат на 23 декември. Учениците
ще се върнат в клас на 3 януари 2023 г. Великденската ваканция ще започне на 8 април
2023 г. за учениците от I до XI клас и на 12
април за дванадесетокласниците. Всички ще
влязат отново в училище на 18 април 2023 г.
Както и досега, няма да се учи в дните на
задължителните държавни зрелостни изпити и на изпитите за национално външно оце-

няване в VII и X клас. Ако предложението
на МОН бъде прието, матурата по български
език и литература ще бъде на 19 май 2023 г.,
а изпитът по втори предмет по избор, както
и този по теория за придобиване на професионална квалификация – на 23 май 2023 г.
Седмокласниците и десетокласниците
ще се явяват на национално външно оценяване в един и същи ден и изпитите ще започват по различно време, както досега. За
да се намали рискът от грешки при организацията обаче, разминаването на началните
часове се увеличава на два часа и тестовете
ще са съответно от 9 ч. за VII клас и от 11
ч. за Х клас. Изпитите по български език
и литература ще са на 13 юни 2023 г., а по
математика – на 16 юни 2023 г.

Инсолацията, известна още като топлинен
И
удар, засяга много органи и системи. Водещите симптоми се появяват вследствие на
хипертермия, получена от продължителен
престой на пряка слънчева светлина или в
условията на горещ и влажен климат, коментират експерти И подчертават, че сред тях са
отпадналост, главоболие, гадене, повръщане,
крампи, понижение на кръвното налягане.
И още симптоми:
По думите им, на по-късен етап може да се
наблюдават нарушение на мускулния тонус и
съзнание, общо зачервяване на кожата, но без
изпотяване. Случва се, при някои хора да има
ускорено сърцебиене и затруднено дишане,
обърканост, неразбираем говор, конвулсии,
халюцинации, световъртеж и други прояви,
стигащи до мозъчен оток и кома.
Инсолацията е състояние на хипертермия,
което възниква под въздействието на високата температура на околната среда върху
човешкия организъм. Топлинният удар е
най-тежката свързана с топлинното прегряване на организма болест. При нея телесната температура надвишава 41°C. Смъртните
случаи от прекомерна топлинна експозиция
и топлинен удар засягат най-често хората над
65-гoдишна възраст, или 44% от случаите,
подчертава специалистът.
Няколко са рисковите фактори, които увеличават вероятността от получаване на топлинен удар, а именно:
• предшестваща вирусна инфекция
• дехидратация
• умора
• затлъстяване
• липса на сън
• лоша физическа активност и липса на аклиматизация.
Състояния като тиреотоксикоза, сепсис,
гърчове, треска, прием на симпатикомиметични лекарства също повишават производството на топлина и телесната температура.
Топлинен удар може да възникне и при повишената двигателна активност, след употреба
на наркотици като кокаин и амфетамини.

Топлинен удар може да се получи и без да има
излагане на слънце, коментират експертите.
При него потоотделянето спира, в резултат
на което настъпва дехидратация. Той се появява и при работа в топли и влажни помещения, при задушно време и висока влажност
на въздуха. При такива условия се затруднява отделянето на топлина от организма към
околната среда. Кърмачетата, децата и възрастните хора са по-податливи към топлинен
удар. Първите две рискови групи имат побърз метаболизъм, неефективно изпотяване
и неспособност да се грижат пълноценно за
себе си. От друга страна, възрастните страдат
от различни съпътстващи заболявания, а понякога употребяват лекарства, които могат да
увеличат топлопродукцията.
Как да се предпазим:
Няколко са съветите, които трябва да спазваме, за да се предпазим от топлинен удар. Основно – да стоим на сянка, особено в горещите
обедни часове. Не бива да се излагаме на пряка
слънчева светлина, добре е да носим шапка и
задължително да използваме чадър на плажа.
Особено важно през лятото е да избирате
леки памучни дрехи, да приемате повече течности, да избягвате алкохола и тежките физически натоварвания.
Летуващите на морето не бива да се излагат на слънце между 11 и 16 часа следобед.
Приемът на повече течности и преобладаващият престой в климатизирани помещения
може драстично да намалят риска от появата
на топлинен удар.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

От 01 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декларации
за отпускане на целева помощ за
отопление за отоплителен сезон
2022/2023 г.
Заявленията могат да се подават
до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“
(ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно
електронно връчване, подписани
с персонален идентификационен
код на Националния осигурителен институт или с квалифициран
електронен подпис, както и чрез
лицензиран пощенски оператор.
Заявления могат да бъдат подавани
и на електронните адреси на ДСП,
които са защитени канали за обмен
на информация.
Информация за контактите за
връзка с ДСП в страната, както и
образецът на заявление-декларация, са публикувани на интернет
страницата на АСП.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 01.11.2022г.
до 31.03.2023 г.
Размерът на целевата помощ се
определя ежегодно със заповед на
министъра на труда и социалната
политика, съобразно промените
в цените на електроенергията за
битов потребител. Със заповед на
министъра на труда и социалната
политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 01.07.2008 г.
За отоплителен сезон 2022/2023г.
със заповед № РД-01-228 от
19.07.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика са определени:
1. Корекционен коефициент, с
който се намалява размера на пенсиите, определени след 01.07.2008г.
на стойност – 2,552.
2. Месечен размер на целевата
помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.- 104,71 лв.
С Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г. (РМС)
е одобрено изплащането на допълнителни средства на лицата и
семействата, на които е отпусната
целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022-2023 г. Допълнителните средства са в размер
на 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон и се изплащат чрез ДСП по настоящ адрес на
лицата и семействата.
Така общият размер на целевата
помощ за отопление за отоплителен
сезон 2022/2023 г. става 623,55 лв.
Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства,
чийто средномесечен доход за
предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен
на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/
липсата на съжителство и други
констатирани обстоятелства.
Безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6
месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или
включване в обучения.
Целевата помощ за отопление

се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:
- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято
обща стойност за отделното лице
или за всеки един от членовете на
семейството да надхвърля 500 лв.,
с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
- да не притежават движима и
недвижима собственост и/или
идеални части от нея, която може
да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат
за обичайно потребление на лицето или семейството;
- да нямат сключен договор за
предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/
или гледане; това изискване не се
прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или
гледане са учащи се, безработни, в
нетрудоспособна възраст или хора
с увреждания;
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или
горски имот и/или идеални части
от тях срещу заплащане през последните 5 години;
- да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността
върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или
идеални части от тях през последните 5 години.
Последните две изисквания не
се прилагат в случаите, когато в
семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена
с цел смяна на жилището с оглед
осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания,
както и когато общата стойност на
сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период
(т. е. 4 500 лв.).
В срок до 20 дни от подаването
на заявлението-декларация социален работник извършва социална
анкета и изготвя социален доклад,
а в 7-дневен срок от изготвянето
му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ на
помощта.
Целевата помощ за отопление се
предоставя, както следва:
• При отопление с топлоенергия,
електроенергия и природен газ – в
пари на правоимащото лице или
семейство, съобразно заявеният
начин на изплащане;
• При отопление с твърдо гориво:
• В пари на правоимащото лице
или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане;
• На търговец на твърдо гориво,
който е осъществил доставката –
при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна
на лицето или семейството.
До 21.07.2022 г. включително
общият брой подадените заявления-декларации за отпускане на
целева помощ за отопление в страната е 121 647 бр.
За сравнение за същия период
на 2021 г. са били подадени 114
536 бр. заявления-декларации за
отпускане на целева помощ за отопление.

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
1 Август 2022 година, Понеделник,
Национален празник на Швейцария
Националният празник на страната е Деня на
образуване на Конфедерацията /1291/.
2 Август 2022 година, Вторник,
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
Илинденско-преображенското въстание е масово народно въстание, организирано
и ръководено от Вътрешната
македоно- одринска революционна организация (ВМОРО),
връхна точка в националноосвободителното движение на
Македония и Одринско. По
своя характер и задачи то е
продължение на българската
национално демократична революция от времето на Възраждането. По силата на Берлинския договор от
1878 г. Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя.
Това предизвиква остра реакция от страна на българския народ, който не желае
да се примири с волята на западните велики сили, наложили това решение,
и започва борба веднага след оповестяването на решенията на Берлинския
конгрес през 1878 г. Тя придобива организиран характер след създаването
на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. На 6 август (24 юли стар стил) –
Преображение, същата година избухва въстанието и в Одринско. Въстаниците
освобождават много селища в района на Странджа планина и крайморските
градове Василико и Ахтопол. Връхната точка достига с обявяването на
Странджанската република, която просъществува 26 дни. В Родопския край
на Одринския революционен окръг въстаническите чети активизират своите
действия и успяват да приковат за известно време значителни неприятелски
сили. Партизански действия се водят и в другите революционни окръзи. В
освободените селища е установена революционно-демократична власт по примера на Крушовската република. В Серски революционен окръг въстанието
е определено за 14 септември (Кръстовден), но на практика избухва преди
тази дата. Най-ожесточени сражения се разразяват в Мелнишко. Сблъсквания
между въстаниците и турските войски има и в Серско, Драмско и Горноджумайско. В Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг действията
на въстаниците се изразяват предимно в организиране и извършване на атентати, в резултат на които са разрушени
важни стратегически пунктове.
6 Август 2022 година, Събота,
Ден на милосърдието
Денят на милосърдието е посветен
на състраданието към жертвите на
атомните бомбардировки, войните
и тероризма. На този ден през 1945
г. над Хирошима е взривена първата
в историята на човечеството атомна
бомба, градът е превърнат в руини, а
десетки хиляди хора загиват. Денят се отбелязва от Националния музей „Земята и хората“ от 1998 г. Само на този ден в залата на Гигантските кристали
се експонира „Камъкът от Хирошима“, който музеят е получил през 1997 г.
от Президентството на България. Гранитният камък е част от трамвайната
настилка, която е била изложена на въздействието на атомния взрив в 8.15
ч. сутринта на 6 август 1945 г. На него е изобразена релефно богинята на
милосърдието. Изображението е гравирано на общо 188 къса, събрани от
трамвайния участък на 200 метра северно от кота нула на атомния взрив и
изпратено до 188 държави в света от Асоциацията „Камък за мир“, Хирошима
. На този ден музеят кани всички на поклонение и полагане на цветя пред
„Камъкът на Хирошима“.

Преображение Господне
Преображение Господне се чества от
първите векове на християнството като
спомен за небесната слава и мощ на
Спасителя. Според легендата юдеите
старателно изучавали пророчествата
на Исус Христос, но превратно тълкували техния смисъл, като мислели, че
Месията ще ги освободи от робството
на чужденците, ще ги възвеличи със
земна слава и ще седне на Давидовия
престол. Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не
за земно царство, за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не
били далеч от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният Месия.
Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели кой сред тях е
по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, Синът Божий и Спасител на света,
ще понася страдания и унижения от людете.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ 2022

През есента на 2022 за тридесет и девети път Стара Загора
ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия
„Веселин Ханчев“veselin hanchev poet
Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от
страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той
е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка.
Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на
таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място
за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се
срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства
Ще сме Ви благодарни, ако проявите съпричастност към този
наистина стойностен младежки литературен форум и предоставите на съответните институти, училища, читалища и
центрове за работа с деца регламента за участие в конкурса.
Надявайки се на Вашето положително отношение, оставаме
с най- добри чувства за проявеното разбиране към благородната кауза на Националния младежки конкурс за поезия
„Веселин Ханчев”.
Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев“
Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите
литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.
В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не
по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (28.10.2022
г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до
10 поетични творби.
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци
и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали
години.
Награди:
Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.
Втора и трета награда – парични премии.
Присъждат се и поощрения.
Отчитане на резултатите:
Резултатите от ХХХIX Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”
ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 28 октомври 2022 г. (петък).
По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа
работилница – с участие на журито, която през 2022 г. ще се проведе на 29 октомври
(събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен
адрес след 17 октомври 2022 г.
Творби на участниците се приемат до 30 септември 2022 г.:
на e-mail: lib@rodina-bg.org
на факс: 042 603 950
с препоръчана кореспонденция на адрес:
6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина”
Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия
на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.
Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки
на преференциални цени при предварителна заявка до 25 октомври 2022 година.
Телефони за връзка и информация:
0884477915 – Красимира Лекова
0886463731 – Слава Драганова
042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина”
042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура“, Община Стара Загора..

ЦВЕТНО ЛЯТО СЪС STABILO НАГРАДИ
ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

Участвайте в нашата инициатива за детска рисунка! Качете снимка
на рисунка на своето дете в коментар под публикацията, запишете ни
името и годините на нейния автор! Няма ограничение във възрастта на
малките художници, темата на рисунката, нито в използваните материали
- важното е да бъде рисуванa с усмивка! ???? Инициативата продължава
до 12.07.2022г., когато ще изберем шест рисунки. Всеки техен автор ще получи по една
награда - комплект акварелни флумастери STABILO Pen 68 10 цв., комплект акварелни
моливи STABILOaquacolor 24 цв. или комплект ергономични моливи STABILO TRIO
thick 18 цв. Вдъхновете лятото си с цветно и вълнуващо приключение със STABILO!

ПРИТЧА ЗА БОГАТАША

Кръщене в пандемия!
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

Един ден при Буда дошъл един богаташ. Обяснил му, че съпругата му се споминала, а нямал и
наследници. Мъжът казал на учителя, че копнее да
помогне на другите, та заслугите му най-после да
бъдат оценени от някого.
- Какво да сторя за бедните и нуждаещите се?
-попитал той Буда.
Внезапно Буда посърнал. Думите на мъжа го
натъжили толкова много, че сълзи започнали да
се стичат по бузите на мъдреца. Поведението му
изумило богаташа и той запитал:
- Защо реагираш по този начин? Какво стана?
Учителят отговорил:
За жалост, няма как да сториш добро за другите,
докато не помогнеш първо на себе си. Материята
вътре в теб все още не се е превърнала в истинска
скъпоценност. Зарядът ти е твърде слаб. Ти не

действаш от искрено съчувствие, а поради други
подбуди. Ако наистина искаш да си в помощ на бедните и страдащите, трябва първо да го осъзнаеш
и почувстваш вътре в себе си. В теб все още липса
центърът, от който да черпиш съчувствие и обич.

1 - 7 август 2022г., брой 28

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, КОИТО НЕ
СА ПОЛУЧИЛИ DE MINIMIS В НАЧАЛОТО
НА ГОДИНАТА, МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ
ЗА ПОМОЩ ОТ 1 АВГУСТ
От 1 до 15 август
2022 г. тютюнопроизводителите могат да
подават документи за
подпомагане по помощта de minimis за
компенсиране на част
от производствените
разходи за отглеждане
на тютюн.
Финансовото подпомагане е насочено към тютюнопроизводители, които не получиха de minimis в началото
на 2022 г., тъй като не отговаряха на условията по схемата. Към момента тези стопани са вписани в регистъра на
тютюнопроизводителите за 2022 г. и имат реализирани
количества от произведения през 2021 г. тютюн.
Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции (ОД) на Държавен Фонд ”Земеделие“
(ДФЗ). Документи се подават по постоянен адрес на
физическото лице или едноличния търговец, както и по
седалището на юридическото лице. Кандидатстването
става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец,
изготвен от ДФЗ.
Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 360
000 лв. Помощта се предоставя за площ, а определената
ставка е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).
Срокът за изплащане на помощта е до 31 август
2022 г.
Общият размер на предоставените на едно лице или
предприятие помощи по схема de minimis не може да
надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за
период от три последователни финансови години.
Указанията за прилагане на държавната помощ de
minimis са публикувани на интернет страницата на ДФ
„Земеделие“.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ
СТАВА ОТ 29 ЮЛИ,
ПЛАЩАНЕТО – ДО 30 СЕПТЕМВРИ

От 29 юли до 8 август 2022 г. земеделските стопани
могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на
последиците от войната в Украйна. До 30 септември
е планирано средствата да се преведат на допустимите кандидати, след извършване на всички проверки,
включително и на място. Приемът е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ).

Необходимите документи ще се приемат в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния
търговец или юридическото лице, в отдел „Прилагане
на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП).
Определеният бюджет за помощта е в размер на 62,2
млн. лв. (62 259 820 лв.).
Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:
* 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свинемайки и прасета за угояване;
* 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки
носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
* 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи
с винено грозде;
* 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на
зеленчуци, от които:
- 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;
- 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.
Право на подпомагане имат земеделските стопани физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. за сектора, за който
кандидатстват, по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители.
Кандидатите от сектори „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ следва да притежават удостоверение за регистрация на животновъден обект, издадено по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност към датата на кандидатстване. За 2021 г. те трябва
да са получили подпомагане по схемата за държавна
помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към свине/птици” и да стопанисват животновъден обект в нитратно
уязвима зона, определена със заповед на министъра на
околната среда и водите. В случай, че животновъдният
обект на кандидата не попада в нитратно уязвима зона,
кандидатът следва да докаже, че прилага балансирани
и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хране-

не с отделни рецепти за всяка категория свине/птици,
допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.
Кандидатите от лозаро-винарския сектор следва да
са регистрирани в Лозарския регистър по реда на чл.
27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. За
2021 г. трябва да са подали в Изпълнителната агенция
по лозата и виното (ИАЛВ) декларация за реколта от
грозде, съгласно Закона за виното и спиртните напитки
за добив различен от нула и площите им с винени лозя,
изразени в хектари, да са били допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за плащане за
селскостопански практики, благоприятни за климата и
околната среда (зелени директни плащания).
Земеделските производители, отглеждащи зеленчуци в оранжерии, следва да притежават площи с оранжерийна култура, изразени в хектари, които са били
допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по
схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци след проверката за реализация. Площите им
с оранжерийна култура, изразени в хектари, следва да
са били допустими и за подпомагане за Кампания 2021
г. по схемата за плащане за селскостопански практики,
благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). При кандидатстване за отопляема
оранжерия, оранжерията следва да разполага с инсталация за отопление, за което се представя одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Наредбата за прилагане на помощта е публикувана
на сайта на ДФ „Земеделие“ в раздел „Селскостопански пазарни механизми“, подраздел „Извънредни схеми за подпомагане“.

ЗАПОЧВАТ ТЕРЕННИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЛОЩИ
И ЖИВОТНИ ЗА КАМПАНИЯ 2022

От 13 юли 2022 г.,
започнаха теренните
проверки по подадените заявления за
Кампания 2022. Контролът стартира с посещения на място на
декларираните площи
и животни по схемите
и мерките по директни плащания.
Напомняме, че контролът за допустимост на площите се извършва съгласно разпоредбите на Наредба
№ 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената
култура. Също така се установява и дали са спазени
минималните агротехнически мероприятия, които да
гарантират получаването на добиви, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 17.02.2015 г.
При проверка на животни се проверява идентификацията и регистрацията на животните и съответствието с приложимото законодателство.
Проверките по кръстосано съответствие, обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на приложимите
за стопанството законоустановени изисквания и национални стандарти.
След приключване на конкретна проверка на място, контролния лист ще бъде наличен в профила на
кандидата в Системата за електронни услуги (СЕУ)
на Държавен фонд „Земеделие“. В случай, че са констатирани несъответствия същия ще бъде изпратен
до кандидата на хартиен носител.

Въпрос: На 25.07.22 трябва да ми се издаде 45
дневният болничен преди термина за раждане.
Следящият бременността ми АГ е в болничен на
тази дата, като не е известно кога ще може да
се върне на работа. Освен това е нужно да ми се
пуснат изследванията за трети триместър. За
сега няма заместващ го АГ. Какво мога да направя
в такъв случай, как се постъпва с болничния и
губя ли си правото н болничен щом не е издаден
на съответната дата?
Отговор от НЗОК: В случаите на временно отсъствие на лекар специалист от лечебни заведения
за специализирана извънболничната медицинска
помощ, той може да бъде заместен от лекар със
същата специалност.
За това обстоятелство лечебното заведение уведомява РЗОК писмено или по електронна поща,
подписано с електронен подпис на представляващия
лечебното заведение, в срок до 3 работни дни от
началото на заместването.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 10-ти август:
АВГУСТ 2022г.
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 август:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец юли.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец юли
изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под
режим на складиране на стоки до поискване 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.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец юли е извършило вътреобщностни
доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански
активи, от територията на страната до територията на
Северна Ирландия под режим на складиране на стоки
до поискване 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.
До 15-ти август:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен
внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС - за референтен
период месец юли 2022 г.
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за август за
корпоративния данък по ЗКПО.
Уточняваме, че редът за издаване на болнични листове е регламентиран в Наредбата за медицинската
експертиза и подобни запитвания са от правомощията на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към
Министерството на здравеопазването: https://www.
mh.government.bg.
Съгласно Наредбата за медицинската експертиза Раздел III „Издаване на болничен лист за временна
неработоспособност при бременност, раждане и осиновяване“: чл. 26. (1) Отпускът поради бременност
и раждане на осигурената в размер 135 календарни
дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа,
както следва:
1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния
лист задължително се вписва терминът на раждането;
2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането - от лекаря, който е водил раждането; ако
раждането е станало без медицинско наблюдение - от
личния лекар;
3. за 48 календарни дни (продължение на предходния
болничен лист):
а) след изписване от болничното лечебно заведение
- от личния лекар на детето или от личния лекар на
родилката.
Въпрос: От 10.07.2022г. съм пенсионер. Дължа
ли здравна вноска за месец 07-месеца, в който се
пенсионирам?
Отговор от НЗОК: Националната агенция за приходите (НАП) e институцията, в чиито задължения,
произтичащи от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО), влиза събирането на здравноосигурителни
вноски и отговаря за здравноосигурителния статус
на гражданите в България. От нейните компетенции
са въпросите, свързани с определяне, начисляване и
внасяне на здравни вноски. На това основание НАП
следва да Ви предостави информация по въпроса.
Запитвания могат да се изпращат на електронния
адрес: infocenter@nra.bg или да се ползват услугите
на Информационния център на НАП - 0700 18 700.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КОГАТО ТИКВИЧКИТЕ ЦЪФТЯТ,
НО НЕ ДАВАТ ПЛОДОВЕ

Тиквичките са не особено претенциозен зеленчук,
но съдържат много полезни
вещества – калий, желязо, каротин, органични киселини, а
също витамин С, В1, В2 и В6.
Често се случва растенията да
цъфтят обилно, но не дават
плодове, въпреки че сме направили всичко правилно. В този случай е добре да изясним
причините за безплодието, а те могат да бъдат различни.
Пресни семена
Тиквичките образуват мъжки и женски цветове, върху
които се формират плодовете. Мъжките цветове доминират тогава, когато семената са съвсем пресни. Опитът
показва, че това се случва до три годишната им възраст,
до която е добре да ги съхраняваме при подходящи
условия, а след това да ги засаждаме. Това ще окаже
положително влияние върху формирането на достатъчни
количества женски цветове.
Неподходящо място
Тиквичките не обичат да се отглеждат на място, на
което предходната година са отглеждани култури от
същото семейство – краставици, тикви, пъпеши, дини
или патисони. Най-доброто решение е спазване на сеитбооборот от 4-5 години между сродните култури.
Тиквичките предпочитат участъци с неутрална или
умерено алкална почва с нива на рН 6-6,8. Ако почвата, в
която ги отглеждаме е с висока степен на киселинност, то
тогава вероятността да не дават плодове е твърде голяма.
За намаляване на киселинносттта може да се използва
доломитово брашно или дървесна пепел (0,5 кг на 1 кв. м
– при значително висока киселинност; 0,3 кг – при средна;
0,2 – при леко повишена киселинност).
Гъсто засаждане на растенията
Разстоянието между растенията влияе директно върху
формирането на завръзи, тяхното развитие и плододаването като цяло. Когато са засадени много гъсто, растенията се конкурират взаимно, а листата им препятстват
пълноценната осветеност и проветряване. В известна
степен това оказва влияние и върху възможността за
опрашване на цветовете, които остават недостъпни за
опрашителите.
Това решение не е много сложно – отстраняваме всички стари и ненужни листа, а в зависимост от сортовите
особености някои от растенията могат да се изправят на
вертикални опори (тази тема е представена на сайта).
Температурни условия
По време на цъфтеж тиквичките реагират много остро
на температурните промени. При хладно време растенията могат изобщо да не формират завръзи, а при високи
температури и продължителни горещини (над 30 градуса
по Целзий) се появяват предимно мъжки цветове, а прашецът остава стерилен.
За минимизиране на температурните въздействия при
понижени температури се използват покривни материали
– спанбонд или лутрасил. Светлите тонове могат да се
използват и за защита от парещите слънчеви лъчи, но в
горещините се препоръча пръскане на растенията с борна
киселина – 2 г на 10 л вода.
Неправилно поливане
Регулярното поливане в самото начало на цъфтеж води
до формиране на предимно мъжки цветове, а за да се даде
възможност за формиране на женски цветове и завръзи,
необходимо е временно прекратяване на поливането.
Тук е нужно да се отчете и факта, че в горещините е
преимуществена появата само на мъжки.
Недостиг на хранителни вещества
Образуването предимно на безплодни цветове и бедна
реколта може да е свързано и с недостиг на хранителни
вещества. Подхранването на тиквичките се извършва на
всеки две седмици, като се използват универсални NPK
торове – 2-3 супени лъжици се разтварят в 10 л вода и
се поливат растенията.
Недостатъчно опрашване
Една от причините за безплодни цветове при тиквичките може да е липсата на опрашващи насекоми – пчели,

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

пеперуди или земни пчели. За привличане на опрашители растенията могат да се пръскат с разтвор на мед – 2-3
супени лъжици на 10 л вода. За тази цел се прилага и
ръчно опрашване, като се вземе мъжки цвят, премахнат
се венчелистчетата и се допира до женските, а използването на мека четка също е решение. Тази процедура
се извършва сутрин до появата на завръзи. Възможно е
по някаква причина опрашителите да нямат достъп до
цветовете, което най-често се случва при отглеждане в
закрити съоръжения – в този случай трябва периодично
да се отваря в благоприятно време. Другата причина е
гъсто засаждане или прекомерно образуване на листна
маса, за което вече беше посочено решение.
Претоварване на растенията от образуваните
завръзи
Ако плододаването е обилно и се прекрати след
прибиране на първите завръзи за сезона, възможно
е растенията да са били претоварени. На всеки храст
трябва да растат едновременно не повече от четири
завръза. За излизане от подобна ситуация е необходимо
незабавно подхранване на растенията с комбиниран
NPK тор в количества – 50 г на 10 л вода, а листно
могат да се обработат със стимулатори за плододаване.
Преди да вземем правилните мерки, необходимо е да
се изясни каква е причината, довела до възникването
на проблема с лошото плододаване.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ БЕЛИ КОРАТА
НА ЯБЪЛКИТЕ?

Ябълките са един от най-отглежданите плодове в
България. Те са все още на достъпна цена и могат да
се купят от всеки пазар и магазин.
Съществуват спорове дали кората на
ябълките трябва да се
бели. Според привържениците на идеята
за белене на плодовете и зеленчуците
преди консумация в
ябълките има много
пестициди, тъй като ябълковите дървета се пръскат
против вредители. Тези разтвори срещу червеи,
листни въшки и др. се натрупват основно в кората
на ябълките. Затова е добре те да се белят, за да не
приемаме излишни селскостопански химикали.
Според други мнения кората на ябълките е много
по-полезна от сърцевината им. В кората се съдържат
по-голяма част от витамините на ябълката. Консумирането на ябълка с кората може да ни предпази дори
от някои видове рак.
Подобно проучване, проведено в Ню Йорк (САЩ),
показва че кората на ябълките съдържа редица важни
витамини и микроелементи, спомагащи за успешна
борба с раковите клетки. Учените изследвали състава
на червени ябълки и техните свойства върху човека,
като резултатите показват, че кората на ябълката
може да премахне и да намали метастазите в тялото.
Ябълките според нюйоркските учени помагат при
рака на млечната жлеза, черния дроб и стомаха. Освен
това по този начин се укрепва имунната система и тя
успешно се справя с вирусите. Според американските
изследователи вкусният плод е и природно лекарство,
което се справя дори със заболявания като Алцхаймер.
Учените считат, че приемът на 4 до 6 порции с плодове и зеленчуци на ден е най-добрият начин човек
да се предпазим от редица хронични болести, в това
число и рак. Експертите съветват да хапваме по 2
ябълки с корите дневно. Статистиката сочи, че в Европа всеки човек яде по 20 килограма ябълки годишно,
а американците консумират само 9 кг годишно.
Това са двете мнения за ябълките, които са доста
противоположни. Изборът дали да консумира обелени
ябълки или ябълки с кората е на всеки потребител.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЗЛАТНА ПРЪЧИЦА
Билките и други
растения с полезни
съставки в тях често
се използват за приготвяне на хранителни
добавки. Целта при
билките е основно за
лечение на различни
оплаквания или поддържане на определени функции на телесните органи.
Най-често от билките се правят тинктури или
настойки, запарват се като чай и се търси запазването на всички полезни свойства на растението и
лековитите му качества.
Общи сведения за билката Златна пръчица
Една от световноизвестните български билки е Златна пръчица с латинско название Solldago virgaurea, член
на семейство Астрови, родом от умерените климатични
зони на Евразия. От нея се извлича екстракт с богато
съдържание на биологично активни вещества - флавоноиди, сапонини, фенолни съединения, етерични
масла, терпени, антоцианидини.
Сухият екстракт от растението е натурално средство
с огромен положителен ефект при широк кръг здравословни оплаквания. Хомеопатията също се възползва
от многобройните ползи от тази билка.
Напълно обяснима е дългогодишната история на тази
билка в традиционната народна медицина, където се
използва като противовъзпалително билково средство
с положително влияние при много болести.
Тинктурата от Златна пръчица е лек срещу болести на
отделителната система, но има и външно приложение
при рани и гнойни възпаления.
Чаят от билката пък е енергийна напитка с тонизиращо и укрепващо действие. Отварите са приготвят при
кожни проблеми, най-често като добавка във ваната.
Настойката от Златна пръчица се предписва от
народните лечители при бъбречни проблеми, ревматизъм и подагра.
При артрити и кожни заболявания хомеопатите се
доверяват на екстракта от това растение.
Златната пръчица е позната под много имена жълт енчец, златица, скорофула, животворна билка и
много други местни названия. Те подсказват, че растението е ценено навсякъде заради многобройните
ползи от него. Те се дължат на невероятно богатия
химичен състав на растението.

БУТЕРКИ С ПРАСКОВИ И
КАФЯВА ЗАХАР

Продукти:
• бутертесто - 1 квадрат
• праскови - 2 бр.
• кафява захар
• жълтъци - за намазване
• пудра захар - за поръсване
Приготвяне:
Размразява се бутертесто, разточва се леко на квадрат
и с нож се нарязва на правоъгълници.
Фурната се загрява на 200°C. На 1 см от краищата се
правят разрези като прозорчета с дебелина по 0.5-до 1
см.
Прасковите се нарязват на тънки резени.
Бутерките се нареждат върху хартия за печене, а във
всеки разрез поставяме тънко резенче от праскова и
поръсваме с кафява захар.
Краищата се намазват с разбит жълтък.
Печем в загрята фурна 200°C до готовност, при мен
за 20 минути!
Изваждаме поръсваме с пудра захар по края и сервираме.
Хубави са още топли, защото са хрупкави, но и студени
бутерките с праскови и кафява захар се хапват за десерт!
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!

Събужда се студент след тежка вечер, а в главата
му една мисъл:
- По дяолите! Днес е изпитът!
Някак се добира до университета, намира стаята,
влиза в аудиторията, тегли билет, сяда на катедрата... Поглежда и разбира, че нищо не знае по никой
въпрос.. Пита от ляво, пита от дясно, Попреписва
отпред, попреписва отзад.. в края на изпита предава
листа...
Професорът попреглежда написаното:
- Мдааа... тройка устройва ли те?
- Напълно!
- Давай книжката... много неща бях видял в тоя
живот до сега, ама второкурсник да вземе изпит за
трети курс - никога!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

