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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

По традиция за Първият учебен ден – 15 септември във всяко едно 
от училищата от Община Сатовча се подготвя тържествена художест-
вено-музикална програма. Като част от тържеството е и ритуала по 
официалното посрещане на училищното знаме, издигане на национал-
ния трибагреник и посрещане на първокласниците. С трепет и въл-
нение учители и ученици очакваха този ден. Той бе най-вълнуващ за 
най-малките - за първокласниците, които за първи път чуха училищ-
ния звън и винаги ще пазят спомена за него. Училищните ръководства 
поздравиха учениците с първият учебен ден и им пожелаха здраве и 
добър успех. Кмета на общината д-р Арбен Мименов бе изпратил до 
всички училища поздравителен адрес, чрез който пожелава спорна и 
успешна нова учебна година на учители и ученици. Във всяко едно 
училище от общината, независимо броя на първокласниците се прове-
де ритуала - минаване през шестицата за здраве и успешна година. По 
традиция по-големите ученици въведоха първокласниците в класните 
стаи и им пожелаха да бъдат послушни и ученолюбиви.
През новата учебна година 2016/2017 година ще  функционират  три-

надесет (13) учебни заведения в общината, от които 2 начални учили-
ща, 7 основни и 4 ООУ. В тях ще се обучават 1614 ученици, които ще 
бъдат организирани в 98 паралелки от I до XII клас. Грижа за тяхното 
обучение и възпитание ще полагат 188 учители и 46 души непедаго-
гически персонал. За първи път училищния праг прекрачиха 156 пър-
вокласници. Във всяко населено място има открита детска градина, а в 
селата Плетена, Кочан, Ваклиново, Вълкосел и Слащен и детски ясли.

КУРБАН  БАЙРАМ
Курбан Байрам е мюсюлмански празник на 

жертвоприношението в чест на приключване-
то на хаджа, отбелязван на 10–тия ден от ме-
сец „зул хидж“ по мюсюлманския календар 
хиджра в памет на жертвоприношението на 
пророка Ибрахим. На него се колят жертвени 
животни (наречени курбани) — овце, кози, ка-
мили, крави и телета. Чете се специална мо-
литва преди заколението. Празникът започва 

70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. На този ден цялото семейство 
се събира около трапезата. Младите искат прошка от възрастните, а скараните, 
се помиряват. По време на празника, изповядващите мюсюлманското вероизпо-
ведание, трябва да извършат поклонение (хадж - в Мека) - ритуалът се извършва 
в долината Мина, където се „убива Дяволът с камъни“.
Всеки поклонник трябва да хвърли по седем камъка по три 18-метрови колони 

край моста Джамра, които символизират дявола. Хвърлянето на камъните става на 
мястото, където според историята Сатаната изкушавал Ибрахим. Курбан Байрам е 
характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът 
на курбана не се състои в заколението на животното, нито в неговата кръв, нито 
пък в месото на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и 
подчинението на Неговата повеля. Преди същинския празник обаче има два пре-
дпразнични дни - малко и голямо Арафе. На малкото Арафе се раздават тестени 
храни - мекици, питки, баници, но само на съседите. На голямото Арафе мюсюл-
маните трябва да постят и да се подготвят за посрещането на гости за празника. 
Нощта срещу Курбан байрам е благословена и на вярващите се препоръчва да се 
молят горещо.  След нощния намаз до късно те четат откъси от свещения Коран. 
Вярва се, че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват.
Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава четири дни и свърш-

ва след следобедния намаз на четвъртия ден. Първият ден започва със сутрешния 
намаз, последван от проповед на имама, който припомня основните ценности в 
исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал - кур-
бан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.

СОУ Кочан

СОУ КочанСОУ Сатовча

СОУ Сатовча



IHS FILM & FICTION СТИПЕНДИИ
(ДО 10 000 Щ.Д. ЗА ЕДНА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА)

Краен срок: ежегодно до 15 януари 
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for 

Humane Studies за подкрепа на студенти, които:
- работят върху получаване на Master of Fine 

Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводство-
то, писане на проза/пиеси; 

- са демонстрирали интерес към класическите 
либерални идеи и приложението им в съвремен-
ното общество; 

- демонстрират желание, мотивираност и 
творчески способности да преуспеят в избра-
ната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

20 Септември 2016г., Вторник
• Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие
Определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 2001 г., призовават 

се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия 
през този ден. До 2001 г. Международният ден на мира се отбелязва през третия 
вторник от м. септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН 
от 1981 г., в която поддържането на мира на международно и на национално 
равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН 
и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред всички нации 
и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният ден на мира се 
чества през 1982 г.

21 Септември 2016г., Сряда
• Световен ден на болестта на Алцхаймер
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициа-

тива на Международната организация за борба 
с болестта на Алцхаймер.

22 Септември 2016г., Четвъртък
Обявяване на независимостта на България
Княз Фердинанд I, премиерът Александър 

Малинов, министри, офицери и други офици-
ални лица при обявяването на независимостта 
на България.
Независимостта на България е провъзгласена 

с манифест на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г. в църквата „Св. 
Четиридесет мъченици“ в Търново[1].
Независимото Българско царство е признато от Великите сили през пролетта 

на 1909 г. От Освобождението на България до обявяването на нейната незави-
симост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя.
Есенно равноденствие
С определението  есенно равноденствие се обозначава астрономическото 

понятие, което обуславя определен момент от годината, в който денят и нощта 
са равни по продължителност в следствие на движението на Земята спрямо 
Слънцето. През годината принципно има по два такива дни, които се случват 
всяка  пролет и есен и известни съответно като пролетно и есенно равноден-
ствие. Първото е на 20 или 21 март, а второто – на 22 или 23 септември. През 
2016 есенно равноденствие настъпва на 22 
септември в 16:22 часа.

25 Септември 2016, Неделя
Празник на свързочните войски 
Ден на свързочните войски и органите за 

информационно осигуряване в българската 
армия. Обявен със заповед на министъра на 
отбраната през 1998 г. Първото свързочно под-
разделение в България е създадено на 13 сеп-
тември 1878 г. в състава на Българската войска.

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС
„МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО“        

Краен срок: 1 ноември 2016 г. 
Конкурсът е първият по рода си на тази тема и е за ученици от I до XII 

клас. За участие са поканени и учениците от българските неделни училища 
в цял свят. 
Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на 

имейл адрес: 
konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“. 
Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния 

живот (сгради, лица, дейности и други). Всеки може да участва с до три свои 
фотографии. Снимките се изпращат в .jpeg формат и размер, не по-голям от 
2Mb за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по-голяма 
от 3000 пиксела.

Н О В И Н И
19 - 25 септември 2016г., брой 38

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО      
Имало едно време мъж на име Джон, който бил от малък град, произвеждал масло и го прода-

вал в близкия по-голям. В същото време в големия град живеел Марк, който бил собственик на 
хранителен магазин, но и редовен клиент на Джон.
Всяка седмица Джон доставял по един килограм от 

домашното си масло на Марк, а той в замяна му давал 
1 кг захар, варива или други хранителни стоки. Един 
ден Марк премерил маслото и видял, че то не е 1 кг а 
900 г. Всеки пакет масло тежал със 100 грама по-малко.
На следващата седмица, когато Джон донесъл ново 

масло, Марк много му се ядосал и започнал да го 
обижда, да му казва, че е мошеник и че маслото не 
тежи килограм, а по-малко.

– Ти си измамник, мамиш ме от дълго време с гра-
мажа на маслото, затова напусни магазина ми!
Тогава Джон му отговорил:
– Аз съм беден човек, Марк. Нямам достатъчно пари да купя нова везна, която отмерва точно 

килограмите. Ето защо обикновено от едната страна слагам един килограм захар, която ти си ми 
дал, а от другата страна отмервам количеството масло, което да се изравни с това на захарта.
Извод: Каквото дадем на другите, такова ще се върне към нас!.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.09.2016 г. 
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До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец август 
2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец август за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец август, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 септември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 септември  2016г., брой 38 

ПОДАДЕНИ СА НАД 400 ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ  
442 заявления на обща стойност 2 097 892 лв. бяха 

подадени в периода на прием по Схемата за държавна 
помощ за съфинансиране на застрахователни премии 
при застраховане на селскостопанска продукция. 
Към момента са сключени 399 договора за 1 394 
630 лева. Срокът за представяне на застрахователни 
полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ е до 30 септември. Крайният срок 
за сключване на договорите с Фонда и изплащането 
на средствата е до 16 декември 2016 г.

За да се даде възможност на по-голям брой земе-
делски стопани да се възползват от подпомагането, 
с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ 
бюджетът по схемата за 2016 г. беше увеличен на 2.5 
милиона лева.
Целта на помощта е да се насърчат малки и средни 

предприятия, и земеделски стопани, които отглеждат 
плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тю-
тюн за доброволно застраховане на селскостопанска 
продукция срещу природни бедствия и други небла-
гоприятни климатични събития, като се компенсират 
частично разходите за сключване на застрахователна 
полица. Максималният размер на подпомагането е 
до 65% от стойността на застрахователната премия.
Земеделските стопани могат да се възползват от 

помощта за съфинансиране на застрахователните пре-
мии при застраховане на селскостопанска продукция 
до края на 2020 година, когато приключва периодът 
на действие на схемата.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ 
СПРАВКИ ЗА ДВОЙНО ДЕКЛАРИРАНИ ПЛОЩИ 

ЗА КАМПАНИЯ 2016   
Земеделските стопани вече имат възможност да 

направят справка дали в декларираните от тях площи 
за подпомагане за Кампания 2016 има застъпвания, 
къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно 
декларираните площи.
Информацията е публикувана на сайта на ДФ „Зе-

меделие”, в секция „Система за индивидуална справка 
по Директни плащания“.
Започна и процедурата по изпращане на уведоми-

телни писма за установените застъпвания. Съгласно 
чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за по-
даване на заявления по схемите и мерки за директни 
плащания, в срок до 20 работни дни от получаването 
на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 
2016 г., кандидатите трябва да се явят в отдел „При-
лагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на 
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ 
и да представят документи, доказващи правото за 
ползване на застъпените площи. Стопаните, получили 
уведомителни писма за установени двойно деклари-
рани площи, могат да получат в областната дирекция 
на Фонда карта за всяко застъпване.
Кандидатите, които са направили електронна справ-

ка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в 
декларираните от тях площи има застъпвания, могат 
да подготвят документите, доказващи правото за 
ползване на земите, и да ги представят в областните 
дирекции на ДФЗ и преди връчването на уведоми-
телно писмо.
За Кампания 2016 броят на двойно заявените площи 

значително е намалял. Чрез кръстосани проверки 
са установени застъпвания в заявленията на 10 390 
кандидати. За сравнение - за Кампания 2015 застъп-
ванията са били 23 349, а за Кампания 2014 – 54 733.

 ДФЗ ОТПУСКА ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ТОРОВЕ 
И СЕМЕНА ЗА ПШЕНИЦА ОТ РЕКОЛТА 2017
Земеделските стопани ще могат да ползват целеви 

кредит за закупуване на минерален тор и/или семена 
и за използването на неокончателно сертифицирани 
собствени семена за производство на пшеница от 
реколта 2017. Това реши на свое заседание, проведено 
на 30 август, УС на Държавен фонд „Земеделие“.
Заявления се приемат в отделите „Прилагане на 

схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на област-
ните дирекции на Фонд „Земеделие“ в периода от 
3 октомври до 15 ноември 2016 г. Крайният срок за 
изплащане на средствата е 19 декември 2016 г.
Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-

малко от референтния лихвен процент, приложим към 
датата на сключване на договора за кредит. Общият 
финансов ресурс по целевия кредит е 10 млн. лв. 
Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земе-
делие“ до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки 
стопанин, който отговаря на изискванията, може да 
получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 
40 лв./ха за закупуване на семена като максималният 
размер на кредита е 200 000 лв.
Земеделските стопани могат да получат кредит:
- за закупуване на минерален тор след представяне 

на фактури за закупен минерален тор;
- за закупуване на семена и използването на не-

окончателно сертифицирани собствени семена като 
представят фактури за закупени семена и/или скла-
дови разписки и искане за изписване на продукцията 
(при използването на неокончателно сертифицирани 
собствени семена);

 - за закупуване на минерален тор, семена и използ-
ването на неокончателно сертифицирани собствени 
семена след представяне на фактури за закупен 
минерален тор, за закупени семена и/или складови 
разписки и искане за изписване на семената за вла-
гане в производството. 
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипоте-

ка върху недвижимо имущество, особен залог върху 
машини и съоръжения, складови записи за вложено 
зърно на съхранение в публичните складове, залог на 
парична сума или банкова гаранция. Общата сума на 
обезпеченията следва да осигури покритие на кредита 
в размер на 120 процента.
Земеделските стопани са длъжни да застраховат 

посевите, които са обект на договора за кредит, като 
застраховката покрива пълния размер на получените 
средства по договор, както и вещните обезпечения, 
като стойността на застрахованото имущество след-
ва да е не по-малко от 120 процента от размера на 
кредита.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2016г.

детето не е настанено в заведение на пълна държавна 
издръжка. В случай, че желаете да ползвате отпуск, 
няма пречка да използвате платения си годишен от-
пуск по чл. 155 от КТ или неплатен по чл. 160 от КТ.

Въпрос: На свекърва ми не й достигат около 2 
години стаж, за да се пенсионира по чл. 68 ал. 3 Има 
ли тя право да заплати недостигащия й стаж?
Отговор: Според предвиденото в разпоредбата на 

чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО), през 2016 г. жените придобиват право на пен-
сия за осигурителен стаж и възраст при навършване 
на възраст 60 години и 10 месеца и придобит осигури-
телен стаж 35 години и 2 месеца. Когато нямат право 
на пенсия по посочения ред, до 31 декември 2016 г. 
те придобиват право на пенсия при навършване на 
възраст 65 години и 10 месеца и най-малко 15 години 
действителен осигурителен стаж. От 1 януари 2017 
г. възрастта нараства с по 2 месеца до достигане на 
67- годишна възраст (чл.68, ал.3). Следва да имате 
предвид, че „действителен осигурителен стаж“ е 
действително изслуженото време по трудово или 
служебно правоотношение, времето, през което ли-
цето е работило по друго правоотношение и е било 
задължително осигурено за инвалидност, старост и 
смърт, както и времето, през което лицето е подлежа-
ло на задължително осигуряване за своя сметка и е 
внесло дължимите осигурителни вноски. Поради това 
зачетения осигурителен стаж със заплащане на оси-
гурителни вноски не може да бъде взет предвид при 
преценяване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО, а само при преценка 
на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. 

Въпрос: Размерът на пенсията за стаж и въз-
раст се определя по държавна методика и този 
размер е частна собственост на пенсионера. Кон-
ституцията гарантира неприкосновеността на 
частната собственост. В този смисъл „таванът” 
на пенсиите не е ли грубо нарушение на Консти-
туцията. КСО е приет от об. НС и не може да 
противоречи на Основния закон, приет от ВНС.
Отговор: Съгласно промените в Кодекса за соци-

ално осигуряване от месец юли 2015 г. (ДВ, бр. 61 от 
2015 г.) максималният размер на получаваните една 
или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., 
без добавките към тях, се определя считано от 1 юли 
на всяка календарна година в размер на 35 на сто, а 
от 1 юли 2019 г. - 40 на сто, от максималния осигури-
телен доход за същата календарна година, определен 
със закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване, т.е. за пенсиите, отпуснати до 31.12.2018 
г. той ще се повиши от 35 на 40 на сто от максимал-
ния осигурителен доход. Следва да се има предвид, 
че действащата в България осигурителна система 
е разходопокривна. Това означава, че средствата за 
изплащане на пенсиите следва да се осигуряват от 
постъпващите осигурителни вноски на работещите 
трудоспособни граждани, а не от натрупани суми по 
индивидуални партиди. Един от основните принципи 
на тази система е принципът на солидарност на оси-
гурените лица. Този принцип позволява ограничаване 
размера на получаваните пенсии до определен мак-
симален размер и едновременно с това гарантиране 
на минимален размер на пенсиите, който обезпечава 
определен минимум от средства на различни кате-
гории лица, които са участвали в осигуряването. По 
въпроса за максималния размер на получаваните една 
или повече пенсии се е произнесъл и Конституцион-
ният съд. В Решение № 21 от 15.07.1998 г. по к.д. № 
18 от 1997 г. се сочи следното: „Установяването на 
максимални и минимални пенсионни граници, както 
и тяхната взаимна обусловеност са продиктувани от 
действащата у нас система на пенсионното осигуря-
ване. Тя се квалифицира във финансово отношение 
като „разходно-покривна“. При тази система пен-
сионен таван е необходим - той служи да гарантира 
минималните пенсии и да спомага за растежа им. 
Тези функции показват, че оспорената разпоредба 
удовлетворява изисквания и на социалната справед-
ливост, изразена в Преамбюла на Конституцията на 
Република България.” Следва да имате предвид, че 
повишаване на максималния размер на пенсиите ще 
има винаги, когато се повиши размерът на максимал-
ния осигурителен доход.

Въпрос: В момента съм в отпуск по майчинство 
за гледане на дете до 2 год. Може ли да го прекра-
тя, тъй като детето ми е прието в детска ясла, 
и да ползвам неплатен отпуск по чл.167а от КТ.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 

от Кодекса за социално осигуряване (КСО) майката, 
която е осигурена за общо заболяване и майчинство 
и е имала право на обезщетение за отглеждане на 
малко дете, получава парично обезщетение в раз-
мер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако: 1. не 
ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане 
на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, 
прекъсне неговото ползване; 2. самоосигуряващото 
се лице с право на обезщетение за отглеждане на 
малко дете започне да упражнява трудова дейност, 
за която се осигурява за общо заболяване и май-
чинство. Поради това, ако се върнете на работа ще 
получавате посоченото по-горе обезщетение. В чл. 
167а от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че след 
използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 (отпуск 
за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната 
му възраст) всеки от родителите (осиновителите), 
ако работят по трудово правоотношение и детето не е 
настанено в заведение на пълна държавна издръжка, 
при поискване има право да ползва неплатен отпуск в 
размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване 
на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осино-
вителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на 
другия родител (осиновител) с негово съгласие. От 
правото на този отпуск може да се възползва всеки 
от родителите на дете на възраст между 2 и 8 години 
в случай, че работи по трудово правоотношение и 



СЪХРАНЯВАЙТЕ ДОМАШНОТО СИРЕНЕ В 
САЛАМУРАТА, ОТДЕЛЕНА ПРИ ЗРЕЕНЕТО
С каква тежест да пресоват сиренината, колко 

сол да слагат в саламурата и как да съхранят до-
машно приготвеното сирене за по-дълго време?

1) Тежестта се определя от количеството на сирени-
ната – примерно за 5 л мляко. Поставете върху привър-
заната сиренина малка кофичка за тежест, в която по-
степенно наливайте от 1 до 5 л вода в продължение на 
2 часа, като през 15-20 минути се пропуква сиренината 
и се пристяга цедилото, за да се получи сирене с желана 
дебелина.

2) Какъв да 
е процентът на 
солта в саламура-
та, в която ще се 
съхранява сире-
нето: За съхране-
нието на сирене-
то е много важно 
да се използва са-
ламурата майка, 
която е отделена 
от сиренето след поставянето му в съда за зреене. Тази 
саламура трябва да бъде с концентрация на солта 1,2-
1,5 на сто. Сиренето трябва да бъде наредено плътно в 
съда и затиснато с тежест. Над тежестта е необходимо 
да има поне 2 см саламура.

3) Как да съхраните сиренето за по-дълго време: Съх-
ранението задължително трябва да става в саламурата. 
Тя трябва да се наблюдава и образувалата се съга тряб-
ва да се отстранява всяка седмица, след което саламу-
рата се претака.

СЛОЖЕТЕ КУЧЕШКАТА КОЛИБКА ПРЕД КЪЩАТА
Да се намери оптималното място на кучешката ко-

либа или волиера също не е лесно. Кучешкият дом сам 
по себе си рядко е украса за градината, а освен това 
около него винаги има изпотъпкана пръст, допълнена 
с непривлекателни съдове за храна и вода, както и раз-
лични кучешки радости във вид на недоизядени кости 
или мръсни гумени играчки. Въпреки това никога не 
слагайте колибата в задния си двор тъй като това ще 
е тягостно за кучето, което винаги се стреми да бъде 
по-близо до хората.
Кое най-подходящото място:
Място, което не бие на очи. 

Позволява на кучето да наблю-
дава портата и входната врата 
на къщата. На сухо място, с до-
бре дренирана почва (при нужда 
посипете мястото с чакъл). На 
сенчесто място. Ако това е невъз-
можно, засадете от южната стра-
на високорастящи храсти (люляк, глог, бъз, калина).
Може частично да скриете кучешката къщичка с 

обикновени полупрозрачни декоративни решетки или 
перголи, с тревисти или дървовидни лиани (дива лоза, 
лимонник, декоративен грах).

НАЛОЖЕНО ГРОЗДЕ ЗА РЕЗЛИВА НАПИТКА
За да си направите наложено грозде или грозденица, 

както го наричат в някои села на Бургаска област, ще ви 
бъдат необходими за една доза:

- 5 кг грозде
- 15 л гроздова шира
- 50 г (1/4 ч.ч.) синапово семе
При приготвянето се подби-

ра грозде от десертен сорт - 
Болгар е много подходящ.
Измива се, подсушава се, на-

режда се на тънък пласт в дър-
вено корито и се поръсва със 
синаповото семе.
След 24 часа се нарежда в 

дървено каче или друг дървен 
дълбок съд. На места се слагат тензухени торбички със 
синап. Следва заливането с преварената, избистрена и 
охладена гроздова шира.
За целта ширата се вари само около 5-6 минути с “бяла 

пръст”. /това е бяла хума - каолин/. Богата е на силиций 
и помага за унищожаване на токсините. Оставя се да от-
лежи. Питието е готово за консумиране, когато придобие 
резлив вкус.

 ПОДГОТВЕТЕ МЯСТОТО
ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ОВОШКИТЕ

Когато се засаждат едно или две овощни дръвчета 
в градината е лесно. Много любители обаче правят 
истински обособени овощни градини от един или по-
вече овощни видове. В този случай подготовката е 
много важна, тъй като повечето дръвчета са си сери-
озна инвестиция.
Кои са основните акценти, с които е добре да се съ-

образите:
Ако мястото е в по-ниска част, където се задържа 

влага, задължително трябва да се направи дренаж. 
Овощните видове не понасят преовлажняване. При 
такива условия имат затруднено развитие, може дори 
да загинат.
Когато мястото 

е по-високо, ще ви 
трябва вода. Напо-
яването по принцип 
е препоръчително 
за всички места, ако 
наистина искате да 
получавате високи 
добиви и качестве-
ни плодове.
Подготовка преди засаждане:
Почистете мястото от растителни видове, камъни и др.
Изравнете неравностите на терена.
Внесете фосфорни и калиеви торове и ги заровете с 

обработка на почвата.
Малко преди засаждането, изкопайте посадъчните 

ямки.
 
ОТ СЕПТЕМВРИ БЕРЕМ КЪСНИТЕ ЯБЪЛКИ
През септември и октомври се извършва беритбата 

на късните сортове ябълки. Ако досега сте успели да 
опазите реколтата, направете и финалните стъпки, ко-
ито напълно ще гарантират това.
За целта последната седмица преди прибирането 

на плодовете ги третирайте. Това е полезно, тъй като 
при преминаването им към консумативна зрелост те 
са податливи на различни видове гниене- меко, сиво 
и други.
За целта може да използвате продуктите:  дитан 

М-45 - 0.2%, купроцин супер М - 0.25%, топсин М - 
0.1%, фоликур 250 ЕВ - 0.1% и друти.
Слагате плодовете в дървени касетки?
Много често в домашни условия стопаните съхра-

няват плодовата продукция в дървени касетки. Те, раз-
бира се, са много удобни както за транспортиране от 
овощната градина до вкъщи, така и за по-нататъшни 
грижи в помещението за съхранение.
Трябва да знаете обаче, че по тези съдове може да 

има различни зарази, които по време на съхранението 
да съсипят плодовата продукция. Ето защо е необхо-
димо да обеззаразите всички касетки, щайги или дру-
ги съдове, в които и през миналата година сте държали 
плодове.
Най-лесно може да обеззаразите инвентара с помо-

щта на син камък (меден сулфат), който се продава в 
агроаптеките. За целта ви трябва 3%-ов разтвор, който 
ще приготвите с 3 кг син камък и 100 литра вода.
Най-добре е да използвате дълбок и широк съд, в 

който да направите разтвора. В него потапяте после-
дователно всички съдове, като след като ги изваждате 
и оставяте да се изсушат на слънце. Така обеззаразе-
ните касетки са готови за плодовете от новата реколта.

КАК ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ПО-ДЪЛГО
Прекратете поливането няколко дни преди да бе-

рете зеленчуци. Краставиците, доматите, пипера, 
патладжаните прибирайте офор-
мени, но не напълно узрели. По-
ставяйте продукцията само в чист 
и здрав амбалаж, който да осигу-
рява и проветряване.
За съхранение оставяйте само 

здрави, без механични уврежда-
ния или повредени от болести и 
неприятели плодове.

19 - 25 септември 2016г., брой 38

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Анасон
Pimpinela Anisum

Описание: Едногодишно растение с 30-60 см висо-
ко стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете 
са бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни 
до яйцевидно 
продълговати. 
Цъфти  пре з 
юни-юли.
Разпростра-

нение: Отглеж-
да се като ете-
ричномаслена 
култура главно 
в  Първомай-
ско, Хасковско, 
Бургаско, Чир-
панско.
Употребяема 

част: За лечебни цели се използват плодовете и 
полученото от тях етерично масло.
Действие: Плодовете поради богатото съдържание 

на етерично масло притежават отхрачващо, анти-
септично и спазмолитично действие, потогонно и 
температуропонижаващо.
Приложения: •  при кашлица, ангини, ларингити, 

фарингити, хронични бронхити, бронхиална астма
•  при заболявания на стомашно-чревния тракт, 

гастрити, ентероколити с колики, метеоризъм
•  при възпалителни заболявания на пикочните 

пътища, бъбречнокаменна болест и други
•  за стимулиране на млечната секреция у кър-

мачките.
 Начин на приложение: една чаена лъжичка счука-

ни плодове, запарени с чаша вряща вода за около 15 
мин., след прецеждане се изпива в рамките на деня. 
Анасоновото масло се използва по 1-2 капки върху 
бучка захар 2-3 пъти дневно.

 „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: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

- Ало, полицията ли е?
- Полицията!
- Аз тук май прегазих две патки...
- Добре, бутнете ги в канавката, да не ги размазват 

другите коли по асфалта.
- Да, добре, ще ги оставя в канавката. А с мотопеда им 

какво да правя?

Според статистиката човек ходи по 1500 км на година. 
Също така друга статистика твърди, че човек изпива по 
средно 90 литра алкохол на година. Или ако трябва да 
бъдем обективни, човек харчи по около 6 литра на 100 км.

Благодарение на Google Earth, вече може да се разхож-
дате в Перник и без да ви бият...

Ало полицията ли е?

БЕЗГЛУТЕИНОВ КЕКС
Продукти: прясно мляко, яйца, хлебна мая, без-

глутеново брашно, пудра захар, олио, ванилия, вода 
или соево мляко.
Приготвяне: В 70 мл топло прясно мляко (ако детето 

не понася мляко-топла вода или топло соево мляко) се 
разтварят 20 г хлебна мая и 1 супена лъжица безглуте-
ново брашно.
Втасва  на  топло  10 

минути. След това към 
сместа се прибавят пред-
варително разбити на сняг 
3 яйца, 80 г пудра захар, 
3 супени лъжици олио, 
още 50 мл прясно мляко 
(съответно вода или соево 
мляко), една ванилия и 
още 200 г безглутеново 
брашно.
Разбива се 5 минути с миксер. След това по желание 

могат да се добавят орехови или бадемови ядки, на-
стъргана лимонова кора и какао. (Ядките може да не се 
слагат или трябва да са смлени на брашно по описаните 
по-горе причини.
Останалите подправки се прибавят според поноси-

мостта.)
Готовото тесто се изсипва в кексова форма с неза-

лепващо покритие или в обикновена кексова форма, 
намазана с мазнината, която понася детето. Втасва на 
топло 30 минути.
Пече се 40 минути при 220 oС.
Ако детето не понася яйцата и/или захарта, яйцата се 

замесват с 3 супени лъжици соево брашно, разттворено 
в малко хладка вода на гъста каша, заедно с 1 равна 
чаена лъжичка бакпулвер; захарта – със съответния 
подсладител, използван в храненето на детето, плюс 
80 г безглутеново брашно. 


