
13 - 19 март 2023 г., година (XIX), 10 /893

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

От 6 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури 
на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансира-
не на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът 
ще продължи до 9 юни. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните 
дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след 
предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се из-
платят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда.

   В случай на пренотифициране на помощта и след получаване на окончателен номер в 
регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, посочените срокове ще бъдат 
удължени. Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

   Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:
- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; 
- зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
- зеленчукови култури над 0.3 ха;
- етерично-маслени култури над 0.5 ха;
- тютюн над 0.1 ха;
- зърнени култури над 3 ха;
- маслодайни култури над 3 ха.
Земеделските стопани, отглеждащи зърне-

ни и маслодайни култури, се подпомагат за 
първите 2 000 ха от площите си.
Средствата се предоставят под формата на 

заплащане на част от разходите за застрахо-
вателни премии. Максималният размер на 
подкрепа, която може да получи един фер-
мер, който отглежда овощни, зеленчукови, 
етерично-маслени култури и тютюн е до 65% 
от стойността на застрахователната премия. 
Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при 
размер на застрахователната премия от 300 
лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и мас-
лодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната 
премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 
60 лв./ха. На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за под-
помагане. Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
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ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
 Община Сатовча информира, че:
• съгласно чл. 3, ал. 1 от Избор-

ния кодекс Гласуването е задължи-
телно, извършва се лично от изби-
рателя и представлява изпълнение 
на гражданския му дълг.

• на 18 март 2023 г. изтича срокът, 
в който избирател, чийто постоя-
нен и настоящ адрес са в различни 
населени места, може да поиска да 
бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се 
прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кмет-
ски наместник по настоящ адрес (Приложение №21-НС) или чрез 
електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството на адрес 
https://regna.grao.bg/. След вписване на избирател в избирателния 
списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за 
гласуване на друго място

• на 18 март 2023 г. изтича срокът, в който избирател с трайни ув-
реждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си пра-
во в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избира-
телна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление 
по образец (Приложение №67-НС) или чрез електронно заявление 
през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или 
настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено ис-
кане по чл. 36 от ИК.

ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Община   Сатовча уведомява, че избирателите, които желаят да гла-
суват по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 
април 2023 г., може да подават електронно заявление за гласуване по 
настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата 
на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

• Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си 
секция по следните начини:

• През Интернет на адрес 
http://www.grao.bg/elections/

• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 

18429. Номерът 18429 е единен 
и за трите мобилни оператора 
(А1, Йетел и Виваком). Цената 
на SMS e 25 стотинки без ДДС. 
В текста на SMS се изписват 
единствено десетте цифри на 
ЕГН. Системата връща SMS с 
номера и адреса на избирател-
ната секция за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен или мобилен телефон
Безплатен за цялата страна телефон 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“).

ЗАЯВЯВАМЕ ЕЛЕКТРОННО ШЕСТ УСЛУГИ
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 2 АПРИЛ

За парламентарните избори на 2 април можем да подаваме заявле-
ния за шест услуги онлайн.

 Услугите, които се предоставят от общински администрации, вече 
са публикувани на Портала за електронни административни услуги 
на Министерство на електронното управление. За да ги заявите елек-
тронно, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен под-
пис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване“.
Срокът, определен от ЦИК за подаване на заявление за вписване 

в избирателния списък по настоящ адрес и подаване на заявление за 
гласуване с подвижна избирателна кутия, е до 18 март 2023 г.

• Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в избо-
рите на 2 април 2023 г.

• Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по на-
стоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023г.

• Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 
в изборите на 2 април 2023 г.

• Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените 
лица преди предаването на избирателния списък на СИК

• Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в 
избирателния списък изборите на 2 април 2023 г.

• Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на 
заличените лица от избирател

На 2 март 2023 г.  се проведе заседание на 
Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, прие:
- актуализация на Програма за управление 

и разпореждане с имотите – общинска соб-
ственост, в община Сатовча през 2023 г.;

- Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на 
Програмата за управление на отпадъците на 
община Сатовча (2021-2028 г.).  
Общинският съвет даде съгласие:
- за учредяване на вещно право на ползване 

на недвижими имоти – общинска собстве-
ност, в землището на с. Плетена;

- за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот с идентифи-
катор 12499.29.17 по КККР на с. Вълкосел, 
м. Кореше – изоставена нива с площ 1995 кв. 
м и на имот с идентификатор 39089.8.278 по 
КККР на с. Кочан, м. Сулева кория - изоста-
вено трайно насаждение с площ 1026 кв. м.;

- за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на общински 
терени – петно № 1 и петно № 4, за разпола-
гане на преместваеми временни търговски 
обекти в с. Слащен и на помещение с площ от 
260 кв. м, находящо се на първи етаж от сгра-
да Читалище – с. Вълкосел, за шивашки цех;

- за обособяване на паркомясто с дължина 
до 4,50 м и ширина до 2,50 м, находящо се 
в двора на сграда Общинска администрация 
– Сатовча, ПИ 91 от кв. 19 по плана на с. 
Сатовча за монтиране на общинска зарядна 
станция за електромобили;

- за реализиране на общинско сътрудни-
чество за предоставяне на споделена услуга 
при осъществяване на административно 
обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в 

изпълнение на изискванията на Закона за 
българския жестов език;

- за одобряване на задание за  проектиране  и 
допускане изработването на Подробен устрой-
ствен план – План застрояване (ПУП-ПЗ).

1. в имот с идентификатор 39089.14.243, 
м. Тесникола, землище на с. Кочан, за про-
мяна на предназначението на територията 
от земеделска, в предимно производствена 
територия, имот със зона Пп1 за изграждане 
на строеж „производство на ел. енергия, фо-
товолтаичен парк, офиси, складове, битова 
сграда, навеси“. 

2. в имот с идентификатор 65449.60.77, м. 
Събиката, землище на с. Сатовча, за промя-
на на предназначението на територията от 
земеделска, с начин на трайно ползване нива 
в начин на трайно ползване урбанизирана 
територия, жилищна устройствена зона Жм1 
за жилище и други допълващи функции, като 
търговски помещения, складове и навеси.

- за предоставяне на имот – земя по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, в собственост на Мехмед Юсеи-
нов Малаев – бивш жител на с. Вълкосел, 
общ. Сатовча.

.: 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 104



Отдавна, много отдавна живеела в едно село 
девойка. По древен славянски обичай, след сват-
бата си, отишла да живее в дома на своя съпруг. 
Но на младата снахичка и било много неуютно със 
свекървата. Тя постоянно я поучавала и упреквала 
за всичко.
Веднъж една сутрин младата жена се отправила 

към края на гората, където живеел един стар, 
престар дядо.

– Какво те е довело при мен, момиче? Да не би 
да искаш да ти намеря жених? – попитал дядото.

– Никой не ми е нужен, аз си имам мъж и го 
обичам, но не мога да живея с майка му.

– Какво искаш от мен?
– Моля те да ми помогнеш. Дай ми отрова, за 

да я отровя.
– На това ли ще построиш своето щастие, детето 

ми? Е, добре. Жал ми е за теб. Ще ти дам отвара. 
Всяка сутрин ще вариш от нея и ще я даваш на 
майката на мъжа ти. Само че имам един съвет 
към теб.

– Какъв? Казвай, всичко ще изпълня, само и 
само да се избавя от това чудовище.

– В нашето село слуховете бързо се разпростра-
няват. Ще те заподозрат. Така че за да не се случи 
това – промени своето отношение към свекърва 
си. Стани ласкава, приветлива, усмихвай се. Няма 
да се наложи дълго да се мъчиш.
Така и постъпила жената. Още когато пропели 

първи петли (около 4 часа), тя ставала, замесвала 
хляба, изчиствала и запалвала печката, сготвяла 

яденето, отровната запарка сварявала, и ласкаво 
приканвала свекървата да опита чаят-чудо. “Мама” 
я наричала, и я слушала за всичко. Мъжът не 
можел да се нарадва: Майка му и жена му ста-
нали като роднини. А свекървата отворила към 
невестата душата си. И постоянно и отвръщала с 
любов и сърдечност.
Тича отново жената при дядото, хвърля се в 

нозете му и със сълзи го умолява:
– Деденце, умолявам те, ти знаеш и можеш 

всичко. Дай ми противоотрова. Доста чай сварих 
на моята свекърва. Ще умре. А тя ми стана такава 
грижовна майка.

– Миличка моя, успокой се, аз ти дадох ароматни 
треви, от които ти вареше на свекърва си вкусен 
и полезен чай. Отровата не беше в чашата, а в 
твоето сърце, но с Божията помощ ти успя да се 
избавиш от нея.

Международен ден срещу полицейската бруталност
 За пръв път денят е отбелязан през 1997 г., като инициативата е 

на хора, пострадали от полицейско насилие в Монреал, Канада, и 
Швейцария. Денят се свързва с предполагаем инцидент, при който 
две деца - на възраст между 11 и 12 години, са били бити до смърт от 
швейцарската полиция.

 16 Март 2023 година, Четвъртък,
Международен ден на астрономическите обсерватории 
Международният ден на астрономическите обсерватории, отбелязан е за първи път 

през 1990 година в Италия по инициатива на Асоциацията на италианските астроно-
мически обсерватории. Чества се близо до деня на пролетното равноденствие, с цел 
разпространение на знанията по астрономия.

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“
Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика  

„Моята България“ се организира от Младежки център – 
Добрич с подкрепата на Община град Добрич.
РЕГЛАМЕНТ
Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и гра-

фика  „Моята България“ e децата и младите хора да покажат 
своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютър-
ното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на 
децата и младите хора.
Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади 

хора  на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 де-
кември 2023 г./ в четири  възрастови групи:
● І група        10 – 12 години; 
● ІІ. група 13 – 15 години;
● ІІІ група 16 – 18 години;
● ІV група 19 – 29 години;
Всеки участник може да изпрати до 2 творби.       
Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти 

за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра например : Microsoft 
Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop,  Macromedia 
Free Hand, Wizard brush и др.
Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител 

–  формат  А3, без рамка и паспарту.
Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне 

на лични данни, както и следната контактна информация:
● Заглавие на творбата;
● Трите имена на автора;
● Дата и година на раждане;
● Точен адрес;
● Учебно заведение (школа);
● Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон
● Име на програмния продукт с който е създадена.
 Изисквания към творбите:
● Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
● Да не са  изработени върху готови картини.
● Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
● Творбите да са авторски.
 Награди – ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компе-

тентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.
Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 25 април 

2023г., на адрес:
Младежки  център
за конкурса “Моята България”
пл. „Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич
Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. на сайта на Младежки център – Добрич 

– www.ycd.bg  и на фейсбук страницата на центъра.                 
Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да  бъдат документирани 

и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без 
да заплаща права и обезщетения.
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработ-

вани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, 
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент 
/ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.

 За допълнителна информация:
тел: 058/60-26-91, 0884 311 430 ; 0888 008 483, e-mail: mcd.konkurs@gmail.com.

13 Март 2023 година, Понеделник,
Ден на Свети Никифор 
На 13 март отбелязваме пренасянето на мощите на 

св. патриарх Никифор Цариградски. Св. Никифор бил 
възведен за цариградски патриарх в 806 г., няколко 
години след като Седмият Вселенски събор осъдил 
иконоборческата ерес. Той с всички сили се борел 
против свободните нрави, които силно се били раз-
пространили в столицата; стараел се да възстанови 
мира в църквата и да прекрати смутовете, появили се 
поради лъжеучения. Свети Никифор написал и научно 
богословски трудове, в които защитавал православна-
та вяра. Написал и история на християнската църква.

14 Март 2023 година, Вторник,
Световен ден на съня 
Отбелязва се от 2008 г. през втория 

петък на м. март по инициатива на Све-
товната асоциация за профилактика на 
съня с подкрепата на Световния фонд 
за психично здраве и на Световната 
здравна организация с цел да се намали 
влиянието на проблемите със съня върху 
обществото чрез по-добра превенция и 

управление на нарушенията на съня. Според учените жените спят по 9 часа 
и 7 минути, а мъжете - минутка повече. Рекордьор по продължителност на 
съня е лъвът - спи по над 19 часа. Не падат по-долу и котките - спят по около 
14 часа, предимно през деня. За мечките да не говорим – спят цяла зима. 
Международен ден на числото Пи 
За първи път този ден се отбелязва през 

1988 година в научно-популярният музей 
Експлораториум в Сан Франциско (San 
Francisco Exploratorium). Идеята за отбе-
лязването на деня точно на 14 март дава 
физикът Лари Шоу. Любопитно съвпаде-
ние е, че на 14 март е и рождената дата 
на Алберт Айнщайн. С това необичайно 
число ние още в началните класове на 
училището, когато започваме да учим фигурите кръг и окръжност. Числото 
Пи – математическа константа, която изразява отношението на дължината 
на окръжността към дължината на диаметъра й. В цифрово изразяване Пи 
започва като 3.141592 … и има безкрайно математическо очакване.

 15 Март 2023 година, Сряда,
Ден на здравния инспектор 
Всяка година от 1997 г. насам на 15 март 

се отбелязва като Ден на здравния инспектор. 
На този ден през 1967 г. с Постановление на 
Министерски съвет е разкрита специалността 
„санитарен инспектор”. Завършилите спе-
циалисти получават диплома за висше обра-
зование с образователно-квалификационна 
степен „професионален бакалавър по спе-
циалност инспектор по обществено здраве“. 

Световен ден на потребителя 
За първи път празникът е отбелязан на 15 

март 1983 г. и оттогава става важна дата за 
потребителските организации в цял свят. Две 
години по-късно, на 9 април 1985 година, 
общото събрание на Организацията на обе-
динените нации одобрява идеята той да стане 
Световен ден за защита на потребителите. В 
България се чества от 1991 г. 

Кръщене в Кръщене в 
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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

ЗА ОТРОВАТА В СЪРЦЕТО



Въпрос:  Имаме бебе на 4 месеца. Личния лекар 
ни посъветва да си извадим медицински картон. 
Трябва ли да изкараме (синя) Здравна книжка и 
кога се издава тя на детето?
Отговор на НЗОК: НЗОК издава здравнооси-

гурителни книжки и ги разпространява чрез ра-
йонните здравноосигурителни каси (РЗОК), които 
са създали организация за предоставянето им на 
гражданите.
Общопрактикуващите лекари не издават здравно-

осигурителни книжки на записаните в пациентска-
та им листа лица Те се издават/получават в РЗОК 
по избор на личен лекар.
Първата здравноосигурителната книжка е без-

платна.
Родителите представят в РЗОК своите данни и 

тези на детето (носете акт за раждането му).
Тъй като в случая става дума за гр. ххххх, пред-

полагаме че личният лекар на детето е от хххххх. 
В този случай здравноосигурителна книжка може 
да бъде издадена РЗОК по местоживеене.

Въпрос: Как мога да подам искането си за ЯМР 
да ми бъде отпуснато като скоро трябва пак да 
го правя и може ли това да стане онлайн за да не 
се разхождам до здравната каса че ми е далече? 

Отговор на НЗОК: Високоспециализираното изслед-
ване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се извършва от 
лекар специалист по образна диагностика на основание 
на издадено „Направление за медико-диагностична 
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар специалист от 
извънболничната помощ. Направлението е валидно до 
30 календарни дни от издаването му. При изчисляване 
на този срок се брои и денят на издаване на медицин-
ското направление.
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата 

на извънболничната помощ, на лекарите специалисти 
е дадена допълнителна възможност да го назначават - 
освен от определените им средства за медико-диагнос-
тични дейности за тримесечието, и чрез допълнителни 
средства - допълнителен брой ЯМР, разпределяни 
от съответната районна здравноосигурителна каса 
(РЗОК). За целта лекарят специалист подготвя и пред-
ставя в РЗОК заявление за отпускане на направление 
за изследването ЯМР с придружаваща документация, 
установяваща необходимостта от извършването му.
Директорът на съответната РЗОК разрешава/прави 

отказ за ЯМР. Лекарят специалист по служебен път 
получава становището на директора и уведомява 
пациента.

Въпрос: През 2023г. НЗОК има ли изискване за ми-
нимален брой часове на специалист при сключване 
на договор. Става въпрос за работа в медицински 
център. 
Отговор на НЗОК: В зависимост от специалността 

си лекарят специалист посочва в своя седмичен график, 
който включва не по-малко от 2 часа дневно часове за 
амбулаторен прием в обявените дни, в които работи, и 
часове за домашни посещения, часове за промотивна и 
профилактична дейност по програми (лекарите със спе-
циалност „Педиатрия“ и „Акушерство и гинекология“), 
часове за профилактична дейност на здравноосигуре-
ните лица с рискови фактори за развитие на заболява-
ния (лекарите със специалност „Вътрешни болести“, 
„Гастроентерология“, „Урология“, „Ендокринология 
и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Хирургия“ 
и „Акушерство и гинекология“).
Лекарят специалист в медико-диагностичната лабо-

ратория следва да има работен график в лабораторията, 
който не може да бъде по-малък от 4 часа.

ОТ 8 МАРТ ЗАПОЧВАТ ПРИЕМИТЕ ПО 
ИЗВЪНРЕДНАТА МЯРКА 22 ОТ ПРСР 

ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
На 8 март 2023 г. 

започва приемът на 
документи за подпо-
магане по извънред-
ната мярка 22 „Из-
вънредно временно 
подпомагане за зе-
меделски стопани 
и малки и средни 
предприятия (МСП), 
засегнати от после-
диците от руското 
нашествие в Украй-
на“ от Програмата за 
развитие на селските 
райони за периода 
(ПРСР) 2014-2020 г.  
От 8 до 17 март 

Държавен фонд „Зе-
меделие“ (ДФЗ) обявява втори прием на заявления за 
подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани, които са особе-
но засегнати от последиците от руското нашествие в 
Украйна“ от ПРСР 2014-2020.
За финансова подкрепа по подмярка 22.1 могат да 

кандидатстват земеделски стопани, които отглеждат 
пчелни семейства. В сектор „Пчеларство“ изплащането 
на помощта ще бъде на база предоставена справка от 
изпълнителния директор на Българската агенция по 
безопасност на храните с броя на наличните пчелни 
семейства, установен съобразно извършен есенен 
преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен 
профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелни-
те семейства е необходимо да се отглеждат в собствен 
животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона 
за ветеринарномедицинската дейност.
По подмярка 22.1 са допустими за подпомагане и 

производители на ягоди или малини, оранжерийно 
производство за площите за които не са получили 
подпомагане по подмярката през предходния прием.
Всички кандидати следва да имат регистрация по 

реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддър-
жане на регистър на земеделските стопани.
Разпределеният бюджет за помощта е определен до 

левовата равностойност на 2 808 407 евро. Един земе-
делски стопанин може да получи подпомагане не пове-
че от 15 000 EUR (29 337 лева) – допустимият размер 
на помощта, записан в европейското законодателство. 
Приемът по подмярка 22.2 „Извънредно временно 

подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати 
от последиците от руското нашествие в Украйна“ от 
ПРСР 2014-2020 г. ще започне също на 08.03.23 г. и ще 
продължи до 15.03.23 г.
Подпомагането по подмярка 22.2 ще бъде под форма-

та на еднократна помощ и има за цел да допринесе за 
подсигуряване на продоволствената сигурност, за прео-
доляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на 
стопанската дейност на малките и средни предприятия, 
осъществяващи преработка, предлагане на пазара или 
развитие на селскостопански продукти. Допустимите 
кандидати е необходимо да развиват своята дейност на 
територията на страната.
За предстоящия прием по подмярка 22.2 е разпреде-

лен бюджет в размер до левовата равностойност на 3 
500 000 евро.
Максималният допустим размер на финансовата 

помощ за един кандидат не може да надвишава 100 
000 лева. При определяне на максималния размер на 
финансовата подкрепа ще се отчита и подпомагането 
на кандидата, предоставено по други инструменти 
за подпомагане на национално равнище или на рав-
нището на Съюза, или по частни схеми в отговор на 
последиците от руското нашествие в Украйна. Когато 
преработвателят е и производител той няма да получи 
подпомагане защото в качеството си на производител 
е получил тавана на помощта.
Заявленията за подпомагане подмярка 22.1 ще се по-

дават в общинските служби „Земеделие“ по постоянен 
адрес на кандидата – физическо лице или по адреса 
на управление на кандидата – юридическо лице или 
едноличен търговец.
По подмярка 22.2 документи се подават лично или 

от упълномощено лице с нотариално заверено пълно-
мощно в областните дирекции на ДФЗ – РА по адрес 
на управление на кандидата.

 Приемът и по двете подмерки се отваря със Заповеди 
на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувани с ми-
нистъра на земеделието (за подмярка 22.1 със Заповед 
№03-РД/977, а за подмярка 22.2 – Заповед № 03-РД/978 
от 06.03.2023 г.).

ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 
Това са лицата, които упражняват трудова дейност 

и са осигурени за общо заболяване и майчинство и за 
трудова злополука и професионална болест, с вноски 
за фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд 
“Трудова злополука и професионална болест” на 
държавното обществено осигуряване, а именно:

• работниците и служителите, независимо от ха-
рактера на работата, от начина на заплащането и от 
източника на финансиране, с изключение на лицата 
по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1;

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на дан-

ни от производител/ 
вносител на фискални 
устройства за разчете-
ни фискални памети  
през месец февруари.

2. Подаване на дан-
ни от производител/
вносител на фискални 
устройства за сервиз-
ните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведените 
от тях ЕСФП, преминали обучение и получили серви-
зен ключ през месец февруари.

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 февруари.

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 февруари.
До 20-и март:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение 
с първи референтен период месец февруари 2022 г.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания, напра-
вени през месец февруари, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово пра-
воотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: 
ЗДДФЛ
1. Подаване по електронен път (с ПИК или с електро-

нен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа и с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придо-
бити през предходната година и внасяне на дължимите 
по декларацията данъци от лица, които имат право и 
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължи-
мите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв. 
в общ размер.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2023г.

• държавните служители по Закона за държавния 
служител;

• съдиите, прокурорите, следователите, държавни-
те съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 
съдебните служители, както и членовете на Висшия 
съдебен съвет и инспекторите в инспектората към 
Висшия съдебен съвет;

• военнослужещите по Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, резервистите на 
активна служба по Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България, държавните служители 
по Закона за Министерството на вътрешните работи 
и Закона за изпълнение на наказанията и задържане-
то под стража, държавните служители по Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“, по За-
кона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона 
за специалните разузнавателни средства, офицерите 
и сержантите по Закона за “Националната служба за 
охрана”, както и лицата по чл. 69, ал. 6;

• членовете на кооперации, упражняващи трудова 
дейност и получаващи възнаграждение в коопераци-
ята и членовете на кооперации, работещи без трудови 
правоотношения в кооперацията;

• управителите и прокуристите на търговски дру-
жества, на еднолични търговци, на техните клонове 
и на клоновете на чуждестранни юридически лица, 
членовете на съвети на директорите, на управителни 
и надзорни съвети и контрольорите на търговски дру-
жества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, 
работещи по договори за управление на неперсони-
фицирани дружества и лицата, на които е възложено 
управлението и/или контролът на държавни и общин-
ски предприятия по глава девета от Търговския закон, 
техни поделения или на други юридически лица, съз-
дадени със закон;

• лицата, упражня-
ващи трудова дейност 
на изборни длъж-
ности, с изключение 
на лицата по т. 1, 5 и 
7, както и служители-
те с духовно звание 
на Българската право-
славна църква и други 
регистрирани вероиз-
поведания по Закона за вероизповеданията;

• кандидатите за младши съдии, младши прокурори 
и младши следователи по Закона за съдебната власт;

• самоосигуряващите се лица, които са избрали да 
се осигуряват за общо заболяване и майчинство – ли-
цата, регистрирани като упражняващи свободна про-
фесия и/или занаятчийска дейност; лицата, упраж-
няващи трудова дейност като еднолични търговци, 
собственици или съдружници в търговски дружества 
и физическите лица – членове на неперсонифицира-
ни дружества; физическите лица, които са търговци 
по смисъла на Търговския закон, но не са регистри-
рани като еднолични търговци; регистрираните земе-
делски стопани и тютюнопроизводителите;

• съпрузите на лицата, упражняващи свободна про-
фесия и/или занаятчийска дейност, или на регистри-
раните земеделски стопани и тютюнопроизводители, 
когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от 
тях трудова дейност, които се осигуряват по свое же-
лание и за своя сметка за инвалидност поради общо 
заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и 
майчинство;

• морските лица.



ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЧЕРИ ДОМАТИ В САКСИИ

Чери доматите са сред най-желаните от градинарите. 
Засадете домати в саксии и след два месеца ще имате 
пресни зеленчуци на балкона си. Доматите изобщо не са 
претенциозни и растат при всякакви условия, ако имат 
много слънце! За сметка на това ще ви изненадат приятно 
с вкусови и кулинарни 
качества.
Лесно е да отглежда-

те чери домати в сак-
сии, защото тези расте-
ния се адаптират много 
бързо към различни 
условия на живот. Но 
те се нуждаят от много 
слънце, през по-голя-
мата част от деня.
Ако имате балкон или слънчева тераса, можете да 

отглеждате много зеленчуци в саксии и сандъчета. А 
чери доматите са сред най-продуктивните. Дори се пре-
поръчват сортове чери домати с малки и червени или 
жълти плодове, особено ароматни и сладки. Но ако сте 
неопитни градинари, започнете с един цвят.
Можете също да отглеждате саксийни домати, ако 

имате градина, но имате твърде малко място за зеленчуци 
или солена и пясъчна почва. При тези условия можете 
да създадете малка саксийна зеленчукова градина с 
качествена почва и ще давате плодове през цялото лято.
Отглеждането на чери домати в саксии е изключително 

лесно, стига да следвате няколкото прости съвета, които 
ще намерите тук.
Отглеждане на чери домати в саксии
 Първото нещо, с което трябва да се сдобиете, са семена 

за чери домати. Има много разновидности и екзотични 
сортове, но ако ще отглеждате чери домати за първи 
път, най-добре заложете на най-обикновен сорт. Имайте 
предвид, че ще са ви нужни само няколко семена, тъй 
като дори две растения са напълно достатъчни за едно 
неголямо домакинство.
Най-подходящи за отглеждане на открито за нашите 

климатични условия са средноранните и късни сортове 
чери домати. Има вариант и да се сдобиете с готов разсад 
от пазара.
Семената чери домати се засаждат в кофички, пълни 

с почвено-торфена смес, за да се сдобиете с разсад. 
Кофичките се поставят на слънчево място. Могат да се 
използват кофички от кисело мляко, както и празни мини 
саксийки от цветарски магазин.
Разсадът от домати е готов за засаждане в почвата след 

около месец. Силните растения се разсаждат в голяма 
саксия, достатъчно голяма, за да поеме кореновата им 
система. В нея трябва да се насипе сух естествен тор.
Пригответе дълбоки саксии, дълбоки около 30 - 40 см 

и широки, поставете първия слой от фин чакъл, смесен с 
почвата, а след това плодородна почва, богата на хумус. 
Добавете шепа бели топчета агроперлит, които запазват 
влагата в корена на растението.
Растението се изважда заедно с пръстта от кофичката 

и се засажда, като в пръстта трябва да влезе цялата ко-
ренова система до зелената част на стеблото. Дупката се 
запълва с пръст и отгоре се натиска здраво върху почвата 
около основата на растението. Полива се обилно. Сакси-
ите чери домати се поставят на южната тераса.
Растенията се поливат на всеки два дни. На всеки две 

седмици се наторяват с течен тор. Високорастящите 
сортове редовно се колтучат, за да се осигури по-ранно 
зреене и да се оформи растението като едностъблено 
или двустъблено. Върхът се отстранява над един или 
два листа над съцветие.
Когато доматите пораснат значително, до всеки корен 

се забива летва, за да може да върви еднопосочно нагоре. 
Доматите се привързват за тях с помощта на сезалчета 
или парцали. Израстъците в основата на листата се 
премахват редовно.
Както виждате, въпреки че отглеждането на чери 

домати в саксия не е трудно, си има своите тънкости. 
Основното е доматите да получават много слънце и 
вода. Още веднъж напомняме, че поливането трябва да 
се случва, когато почвата загуби влага. Внимавайте с 
преполиването на растенията, защото твърде много вода 
може да доведе до заболявания по доматите.
Оттук нататък остава само да чакате вашите чери 

домати да дадат плод. 

ПРАВИЛА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
РАННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Ранните зеленчуци могат да бъдат чудесен начин 
да стартирате градината си и да получите пресни 
продукти по-рано, отколкото по-късно. Отглеждане-
то на зеленчуци в началото на сезона обаче изисква 
някои специални съображения и планиране.
Ето някои правила, които трябва да имате предвид, 

когато отглеждате ранни зеленчуци.
Правила за отглеждане на ранни зеленчуци
Започнете с правилните култури за ранни зе-

ленчуци
Някои зеленчуци са по-подходящи за ранно за-

саждане от други. Потърсете зеленчуци, които са 
издръжливи и могат да понасят по-ниски темпера-
тури, като грах, спанак, маруля, зеле и репички. Тези 
култури могат да бъдат засадени веднага щом земята 
може да се обработи през пролетта, а някои дори мо-
гат да бъдат засадени в края на зимата, ако живеете 
в мек климат.
Подгответе почвата за ранни зеленчуци
Преди да засадите вашите ранни зеленчуци, уве-

рете се, че почвата ви е добре дренирана, рохкава и 
богата на органични вещества. Внесете компост или 
добре угнил оборски тор в почвата, за да подобрите 
нейната структура и плодородие. Може също да ис-
кате да добавите тор с бавно освобождаване, за да 
помогнете на вашите растения да започнат силно.
Пазете от замръзване за ранни зеленчуци
Ранните зеленчуци са податливи на щети от зам-

ръзване, което може да настъпи дори след последна-
та дата на замръзване във вашия район. За да защи-
тите растенията си, покривайте ги с одеяла, платна 
или други леки материали в студените нощи. Мо-
жете също така да използвате покривала за редове, 
които са направени от лека, дишаща материя и могат 
да бъдат наметнати върху вашите растения, за да ги 
предпазят от замръзване и вредители.
Осигурете достатъчно светлина за ранни зе-

ленчуци
Повечето ранни зеленчуци 

се нуждаят от поне шест часа 
слънчева светлина на ден, за 
да растат правилно. Увере-
те се, че градината ви е на 
място, което получава доста-
тъчно светлина, и обмислете 
използването на отразяващи 
повърхности като бяла пласт-
маса или алуминиево фолио, 
за да увеличите количеството 
светлина, което вашите рас-
тения получават. Ако започ-
вате семена на закрито, из-
ползвайте лампи за отглеждане, за да сте сигурни, че 
вашия разсад получават достатъчно светлина.
Поливайте последователно на ранните зеленчуци
Ранните зеленчуци се нуждаят от постоянна вла-

га, за да растат правилно. Поливайте растенията си 
обилно веднъж или два пъти седмично, в зависимост 
от метеорологичните условия, и се уверете, че поч-
вата остава равномерно влажна. Избягвайте полива-
нето отгоре, което може да насърчи заболяването и 
да причини увреждане на вашите растения.
Следете за вредители и болести по ранните зе-

ленчуци
Ранните зеленчуци са по-уязвими към вредители 

и болести, отколкото по-късните култури, така че е 
важно да наблюдавате растенията си редовно и да 
предприемете действия, ако забележите проблеми. 
Внимавайте за често срещани вредители в начало-
то на сезона като листни въшки, охлюви и червеи 
и използвайте органични методи като ръчно бране, 
инсектициден сапун и диатомит, за да ги контроли-
рате. Редувайте вашите култури всяка година, за да 
предотвратите натрупването на болести, пренасяни 
от почвата.
Следвайки тези правила, можете успешно да отглеж-

дате ранни зеленчуци и да се наслаждавате на пресни 
продукти по-рано през сезона. Приятно градинарство!
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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!

5-годишният Петьо, на въпроса:
- Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
- Ерген, кат’ чичо Гошо…
Всички били изненадани. И най-много от всички 

- на чичо Гошо жена му.

Отива Асан на интервю за работа. Питат го какво 
умее, той гордо: Помощник багерист!

- Какво означава това?
- Ами това ...дето багера не може, аз с лопатата!

В лудницата:
- Докторе, съседа по стая дето се прави на 

мотор, може ли да го преместите?
- Шума ли ви пречи?
- Не, газовете

ДАФИНОВ ЛИСТ  
Дафиновият лист от хилядолетия е при-

знат като свещено растение – той е идеална 
подправка за много гозби и изтънчени яс-
тия, но освен това е прочут с целебните си 
свойства. В кулинарията дафиновият лист 
придава на храната специфичен аромат и 
я прави по-вкусна, а като допълнителен бонус дафиновият лист 
дава много ползотворно влияние върху човешкото здраве.
Още в древна Елада и в Римската империя дафиновият лист 

се е смятал за свещено растение. Той символизирал славата 
и величието, бил и ореол на победата. Дафиновият лист се е 
засаждал край храмовете посветени на бог Аполон – богът на 
Слънцето. Както е известно той винаги бил изобразяван с лавров 
венец на главата. Древните римляни плетяли венци от дафинов 
лист за победителите в различните битки и състезания.
В кулинарията правилната употреба на подправката дафинов 

лист изисква преди да пуснете дафиновите листа в супа или ястие, 
непременно да ги потриете едно в друго. По този начин лечебните 
свойства и ароматът им ще се засилят.
Отглеждане на дафинов лист
Родината на дафиновото т.нар. лаврово дръвче са стра-

ните от Средиземноморието. Ароматните дафинови листа са 
всъщност лисчетата на няколко вида дръвчета от семейство 
Лаврови (Lauraceae). Тези растения достигат височина 12 метра 
и диаметър на короната около 9 метра. Значително по - малки са 
култивираните видове. Дафиновите листа са предимно заострени, 
дебели и месести, тъмно зелени на цвят. Дръвчетата, от които се 
добива дафинов лист цъфтят в края на пролетта и началото на 
лятото с бледо жълти цветове, които са нежни и имат формата 
на звезда. Плодовете на дафиновото дърво са дребни, кръгли, 
имат червен цвят, като в края на есента почерняват.
Състав на дафиновия лист
Още в древността листата на плодовете на дафиновите 

дървета са били използвани за борба с различни заболявания. 
Днес дафиновия лист е едно от най-достъпните лекарства. В 
дафиновите листа се съдържа ароматно етерично масло. То 
включва в себе си почти 50% цинеол и още около 65 различни 
полезни компоненти, сред които и рутин.
Благодарение на ароматните летливи съединения дафиновият 

лист има фитонцидни свойства и подпомага пречистването на 
въздуха. Той е богат на фитиноциди, съдържа много микрое-
лементи, дъбилни вещества, извежда шлаките от организма, 
повишава имунитета. Сред минералните вещества, съдържащи 
се в дафиновия лист са манган, калций, калий, фосфор, магнезий, 
желязо, натрий и цинк.
Дафинов лист в кулинарията
Сушеният дафинов лист е една от най-използваните подправки 

в кулинарията. Правилното използване на дафиновите листа 
изисква преди да се сложат в ястията да се потрият едно в друго. 
По този начин освен аромата се засилват и лечебните свойства. 
При приготвяне на гозбите дафиновият лист се поставя около 5-10 
минути преди края на топлинната обработка. Имайте предвид, 
че при продължително престояване в храната й придава леко 
неприятен и горчив вкус.

ЛЕСНИ  ЛЕТНИ  ТАРТИ
С  ПУДИНГ  И  НЕКТАРИНИ     

Продукти: бутертес-
то - 200 г, пудинг - 1 па-
кетче ванилов без варене 
(80 г), прясно мляко - 400 
мл, нектарини - 2 - 3 бр., 
захар - за поръсване, пуд-
ра захар - за поръсване
Приготвяне:  
Разбийте  пудинга  с 

миксер, като добавите студеното прясно мляко.
Разточете леко бутер тестото и го нарежете на пра-

воъгълници. С помощта на нож, направете разрези 
по дължина и ширина, като не прекъсвате ъглите.
Сложете тартите в тава, застлана с домакинска 

хартия, и запечете в сгорещена фурна.
След като започната да покафеняват, извадете та-

вата и сложете от пудинга в средата на всяка тарта.
Отгоре наредете парченца нектарини. Поръсете със 

захар и върнете тавата обратно.
Печете, докато захарта започне да се карамелизира.
Готовите тарти поръсете с пудра захар.

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


