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Северодобруджански преселнички и преселници в с.Дъбовик, общ.Г.Тошево, орга-
низират ежегоден фестивал на преселението, с което поддържат българската 
памет и идентичност. Фотоархив: Стоянка ПЪРВЕВА 

Валери Александров-WALEX   Не дишай...Не дишай...Не ди-
шай.... 

Одобрено проектно предложение по Мярка 1305/7.8.
Предстои подписване на договор за изпълнение

От стр. 1
Приносът на читалищата 
- българският феномен, 
роден през епохата на 
Възраждането, е неиз-
мерим за съхраняване-
то на българския фолк-
лор, бит и обичаи, то е 
център на просветата и 
културата във всяко на-
селено място. Водещият 
партньор НЧ „Дора Габе 
1940” с.Дъбовик, Общ. 
Г.Тошево е читалище, 
което има и десетилетен 
опит при организиране на 
срещи, кръгли маси, съ-
бори на преселниците от 
Северна Добруджа, както 
и издигане в култ на ес-
тествената здравословна 
селска среда, към която 
съвременният градски 
човек естествено се за-
връща.
Големи са ентусиазмът 
и дейността и на асоци-
ираните партньори  -  НЧ 
„Стефан Караджа -1941“, 
с. Чернооково, общ. Ге-
нерал Тошево, НЧ ‚‘Иван 
Вазов-1946‘‘, гр. Генерал 
Тошево, кв. Пастир,  НЧ 
„Стефан Караджа -1941“, 
с. Стражица, общ. Бал-
чик, участвайки ежегод-
но в много фестивали, 
конкурси, организирайки 
надпявания, срещи, бесе-
ди, изложби във фоайета-
та на читалищата и биб-

лиотеките.
За организиране и про-
веждане на Събора в гр. 
Балчик ще  се ангажира 
старши партньорът по 
проекта  - Сдружение 
„Българско наследство” 
Балчик.
На Събора в гр. Балчик ще 
бъдат поканени участни-
ци, които да представят 
пред обществеността ет-
ническия, исторически и 
географско-икономически 
въпрос за разделението 
на  Добруджа – територия,  
естествено продължение 
на България и населена,  
предимно с българи, за-
пазили своите традиции, 
въпреки последовател-
ната  антималцинствена 
политика на румънската 
държава. На организира-
ните събития, в рамките 
на Събора, ще бъдат по-
казани запазените, съхра-
нени  и пренесени с много 
любов  научените от роди-
тели и деди песни, танци 
и обичаи, на преселилите 
се над 120 000 българи от 
Северна в Южна Добру-
джа, след несправедливо-
то решение на Крайовска-
та спогодба от 1940 г. 
В Балчик, по време на 
събора, ще се проведе 
конкурсна програма, кон-
ференция по история с 
учени, краеведи, писатели 

и  участници – ученици 
„Съхранена българщина“, 
конференция, посветена 
на Добруджанския въ-
прос, литературна диску-
сия, пресконференция. 
Организаторът на съби-
тията НПО – сдружение 
„Българско наследство“ 
има 6-годишна история в 
организирането на меж-
дународни форуми по 
история, литература и 
журналистика, като про-
вежда конференции за 
етнологията на българи-
те; бележити исторически 
дати, събития и личности; 
литературата на българи-
те от Бесарабия и Северна 
Добруджа, изложби и фо-
топленери.
Във връзка с изпълнение-
то на основните дейности 
– организиране и провеж-
дане на Събор на преселе-
нието в с. Дъбовик, общ. 
Генерал Тошево и в гр. 
Балчик ще бъдат израбо-
тени информационни ма-
териали, които ще отразят 
представените  автентич-
ни традиции и ритуали.
Основната задача на ор-
ганизираните събития на 
Събора на преселението 
е запазените и съхранени 
традиции да се предадат 
на поколенията. Тези тра-
диции са специфична и 
неповторима част от доб-

руджанската духовност, 
от българския корен. 

Изпълнението на дейност-
ите по проекта ща допри-
несе за постигане целите 
на Мярка 1305/7.8. „Из-
граждане на местна иден-
тичност“ за развитие на 
динамична жизнена среда 
и подобряване качеството 
на живот чрез развитие 
на хоризонтални и меж-
дусекторни партньорства 
и взаимодействие за ини-
циативи от общ интерес, 
развитие на териториална 
идентичност, маркетинг 
и марки, на база на спе-
цифичния териториален 
потенциал и продукти от 
местен характер, изграж-
дане на местна идентич-
ност, защото местното 
природно, културно и 
историческо наследство, 
традициите и ценности-
те са основа на местната 
идентичност и потенциал 
за ревитализация на сел-
ските общности. Инвес-
тициите в подкрепа на 
автентични традиции, ри-
туали и форми на живот, 
съчетани с подходящ мар-
кетинг, може да ги превър-
не в богатство и източник 
за просперитет на местни-
те общности.

Маруся КОСТОВА

Новини за Ковид-19

Болницата в Каварна е 
пред закриване, пора-
ди липса на медицински 
специалисти. Общината 
търси  и предлага нови ус-
ловия за работа при анти-
ковидната криза, което бе 
съобщено от PR на Кавар-
на г-жа Калинка Пенчева. 

Община Тервел също се 
задъхва за медициски се-
стри и се обръща към Ми-
нистерство на здравеопаз-
ването и Министерство на 
просветата за пренасочва-
не на медицинските сес-
три от детските градини и 
училищата към Болницата 

и здравните служби в Тер-
велска община.
Болници за ковид-лечение 
засега са уредени в До-
брич и Балчик с необходи-
мия брой легла за пациен-
ти, като са спазени всички 
мерки за прием и лечение.
                                        БТ

До средата на декември фирмите 
плащат авансовия корпоративен 

данък за 2020 г. 
Н а 15 декември изтича 
срокът за внасяне на по-
следната месечна или три-
месечна авансова вноска 
за корпоративен данък 
за 2020 година. Това е и 
последният срок, в който 
фирмите имат възмож-
ност да направят корекция 
на декларираните от тях 
авансови вноски за тази 
година. Фирмите, чийто 
приходи от продажби за 
предходната година над-
вишават 300 000 лева, са 
длъжни да правят авансо-
ви вноски за корпоративен 
данък. Те са месечни и 
тримесечни и се опреде-
лят на база на прогнозната 

данъчна печалба за теку-
щата година. Анализите 
на НАП показват, че има 
случаи, при които прогно-
зираните авансови вноски 
за корпоративен данък се 
оказват по-високи или по-
ниски от дължимия годи-
шен данък. Това може да 
доведе до начисляване на 
лихви от страна на НАП 
или пък до нужда от въз-
становяване на данък. В 
тази връзка, законодателят 
е дал възможност на пред-
приятията сами да увели-
чават или намаляват свои-
те авансови вноски през 
годината, когато смятат, че 
те ще се различават значи-

телно от дължимия годи-
шен корпоративен данък. 
Увеличението, съответно 
намалението на авансови-
те вноски, се ползва след 
подаване на декларация за 
промяна, онлайн с квали-
фициран електронен под-
пис /КЕП/ през е-портала 
на НАП: https://inetdec.nra. 
bg/eservices.html. Повече 
информация за декларира-
нето и плащането на кор-
поративен данък можете 
да намерите на сайта на 
НАП: www.nap. bg, на те-
лефона на Информацион-
ния център 0700 18 700 
, съобразно тарифата на 
съответния оператор.

ДФЗ отпуска кредити 
за семена и торове на 

зеленчукопроизводителите 
за реколта 2021 

Управителният съвет на 
ДФ „Земеделие” отпуска 
6 млн. лв. за кредити на 
производителите на пло-
дове и зеленчуци за заку-
пуване на семена, разсад 
и торове за полско и оран-
жерийно производство за 
реколта 2021 г. Кредит-
ната линия има за цел да 
осигури на българските 
производители на плодо-
ве и зеленчуци оборотни 
средства за земеделските 
им стопанства, поради 
тежката пазарна конюнк-
тура, породена от извън-
редните обстоятелства във 
връзка с пандемията от 
коронавирус (COVID-19) 
и влошените климатични 
условия при отглеждане 
на зеленчуковите култури. 
На подпомагане подлежат 
регистрирани земедел-
ски стопани, които имат 
подадено и приключено 

заявление по схемите за 
обвързано производство 
на полски и/или оранже-
рийни зеленчуци за рекол-
та 2020 г. Да са подавали 
заявление за подпомагане 
по същите схеми поне 3 
години назад (за Кампа-
ния 2017, за Кампания 
2018 и за Кампания 2019 
г.). Кредитите ще се пре-
доставят при лихва в раз-
мер на 1.5%. Единичната 
ставка ще покрива част от 
разходите за отглеждане 
на зеленчуковите култу-
ри. Лимитът на кредита за 
един бенефициер е до 300 
000 лв. Кредитите трябва 
да бъдат погасени до 30 
ноември 2021 г. Предстои 
Министерство на земеде-
лието, храните и горите, 
съвместно с Държавен 
фонд „Земеделие“ да из-
готвят указания за предос-
тавяне на заемите.

Огромен е интересът към инвестиции по 
пчеларската програма за 2021 г. 

ДФ „Земеделие“ ре-
гистрира огромен ин-
терес на пчеларите към 
Националната програма 
по пчеларство за финан-
совата 2021 г. Близо 2000 
(1 976) земеделски стопа-
ни са заявили  желание за 
подпомагане на техните 
инвестиции. Общо анга-
жираният бюджет е в раз-
мер на над 8 млн. лв. Най-
атрактивна се оказа Мярка 
А „Техническа помощ за 
пчелари и сдружения на 
пчелари“ с подадени 1427 

заявления и заявена фи-
нансова помощ от 3,6 млн. 
лева, следвана от Мярка 
Д „Мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелни-
те кошери в ЕС“, по която 
1256 пчелари са заявили 
финансиране в размер на 
близо 3,5 млн. лева. По 
мярка Б „Борба срещу аг-
ресорите и болестите в ко-
шера, особено вароатоза-
та“, участие за закупуване 
на лекарства за третиране 
на пчелните семейства 
са заявили 900 пчелари с 

размер на помощта над 1 
млн. лв. 
Националната програма 
по пчеларство за периода 
2020-2022 г. е с общ бю-
джет от 19,2 млн. лева, от 
които 50 % са осигурени 
от ЕС и 50 % - от нацио-
налния бюджет. Опре-
деленият за 2021 година 
ресурс е 6 400 203 лева. В 
момента ДФ „Земеделие“ 
извършва административ-
ни проверки по подадени-
те заявления за подпома-
гане.                                 БТ

ДФЗ преведе 72,4 млн. 
лева за намален акциз 

върху газьола
ДФ „Земеделие“ преведе 
първи транш в размер на 
близо 72,4 млн. лв. (72 
339 175 лв.) на 11 504 зе-
меделски стопани по схе-
мата „Помощ под формата 
на отстъпка от стойността 
на акциза върху газьола, 
използван в първичното 
селскостопанско произ-
водство“. Изплатените 
средства представляват 
87,78% от одобрения раз-
мер на държавната по-
мощ за всички кандидати. 
Останалата част ще бъде 
изплатена на всички  11 
504 земеделски стопани с 
втори транш в началото на 
2021 г.
Бюджетът за 2020 г. по 
схемата, по която ще бъ-
дат възстановени разхо-
дите на земеделските про-
изводители за закупено 
гориво през 2019 г., е 84 
млн. лв. при ставка от 0,36 
лв. за литър. Помощта се 

предоставя под формата 
на намаление на акцизна-
та ставка на газьола, из-
ползван за механизирани 
дейности в първичното 
селскостопанско произ-
водство в секторите „Рас-
тениевъдство“ и „Живот-
новъдство“.
На подпомагане подле-
жат земеделски стопани, 
които имат валидно заяв-
ление за подпомагане по 
Схемата за единно пла-
щане на площ (СЕПП) 
и схемите за обвързано 
подпомагане за животни 
за годината, предхождаща 
тази на кандидатстване за 
държавната помощ. 
Фермерите, които не по-
падат в обхвата на схе-
мите за обвързано под-
помагане, трябва да имат 
регистриран животновъ-
ден обект по Закона за ве-
теринарномедицинската 
дейност.


