2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Курбан Байрам е мюсюлмански празник на жертвоприношението в чест на приключване то на хаджа, отбелязван
на 10–тия ден от месец „зул
хидж“ по мюсюлманския календар хиджра в памет на
жертвоприношението на пророка Ибрахим. На него се колят жертвени животни (наречени курбани) — овце, кози,
камили, крави и телета. Чете
се специална молитва 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 вероизповедание, 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 предпразнични дни - малко и голямо Арафе. На
малкото Арафе се раздават тестени храни - мекици, питки, баници, но само на съседите.
На голямото Арафе мюсюлманите 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.
Както традицията повелява мюсюлманската общност в община Сатовча почете големия празник. През първият ден празникът започна със сутрешния намаз във всички джамии, последван от проповед на имама, припомнящ основните ценности в исляма, както
и даване на наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал – курбан – смисъла на жертвения ден.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В
ОСМИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ
НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 Г.
С Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в
Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г.,
са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за
ученици, записани в 8 клас на държавно
или общинско училище за учебната 20202021 година.
От 24.07.2020 г. в дирекции „Социално
подпомагане“ могат да се подават заявления-декларации за отпускане на тази помощ.
Заявлението заедно с необходимите изплаща в началото на втория учебен срок
удостоверителни документи се подава в на учебната 2020–2021 г., ако детето продирекция „Социално подпомагане“ по на- дължава да посещава училище.
Помощта ще се отпуска без доходен
стоящ адрес на семейството след записване на детето в осми клас, но не по-късно от тест за деца с трайни увреждания, деца с
един жив родител и за деца, настанени в
15 октомври на текущата учебна година.
Помощта е в размер на 250 лв. и ще се семейства на роднини и близки и приемни
отпуска по реда на чл. 12а от Закона за семейства по реда на чл. 26 от Закона за
мерките и действията по време на извън- закрила на детето.
Заявлението декларация за отпускане на
редното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“
за преодоляване на последиците.
Новата помощ ще се предоставя на се- или да се изтегли от електронната странимействата по подобие на еднократната по- ца на Агенцията на следния линк: https://
мощ за ученици, записани в първи клас за asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialnoпокриване на част от разходите в началото podpomagane/sotsialni-pomoshti.
Заявленията могат да се подават:
на учебната година.
- лично на място в Дирекция „СоциалИзискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за от- но подпомагане“ по настоящ адрес, като
глеждане извън семейството по реда на чл. следва да се представя и лична карта на
декларатора за справка;
26 от Закона за закрила на детето.
- чрез лицензиран пощенски оператор,
Помощта ще се получава при условие,
че средномесечният доход на член от се- като заявлението следва да е в оригинал.
Предстои реализирането чрез Държавна
мейството за предходните 12 месеца е поагенция „Електронно управление“ на възнисък или равен на 450 лв.
Изплащането на еднократната помощ можността заявленията да се подават по
ще е на два пъти – 50 на сто от нейния електронен път чрез Системата за сигурно
размер се изплаща след влизане в сила на електронно връчване, подписани с квализаповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се фициран електронен подпис.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

.: 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 77
терен (петно
№
На 29 юли 2020 година се проведе наем на общински
б
(
заседание на Общински съвет – 2) в село Годешево и общински
терен (петно № 2) в село Вълкосел,
Сатовча.
за разполагане на преместваеми
На заседанието бяха приети:
- Актуализация на Програмата временни търговски обекти по одоза управление и разпореждане с брена схема от главния архитект на
имотите – общинска собственост, в община Сатовча;
- за провеждане на публичен търг
община Сатовча през 2020 година
Програма за управление на общи- с явно наддаване за учредяване
на Сатовча за мандат 2019-2023 възмездно право на строеж за търговско помещение с площ от 30 кв.
година.
- Отчет за изпълнението на реше- м в УПИ VIII, кв. 10 по плана на
ния на Общински съвет – Сатовча, село Ваклиново;
- за учредяване безсрочно и
за времето от 01.01.2020 година до
безвъзмездно право на строеж за
30.06.2020 година.
Общинският съвет даде съгласие: изграждане на подобект БКЗРУ
- за внасяне на мотивирано 20kv със застроена площ 3,75 кв.
предложение в МОН за включване м, част от обект „Помпена станция
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” за питейни води в поземлен имот
– село Долен, НУ„Васил Левски” 048054, м.„Писе“, землище на село
– село Осина, и Детска градина – Вълкосел, електропровод, трафосело Осина, в Списъка със защите- пост и напорен (тласкателен) водоните детски градини и защитените провод до напорен резервоар 1200
училища в Република България за куб. м в имот 018059, землище на
село Вълкосел” върху УПИ XVIII
учебната 2020/2021 г.;

- за образуването на една група
от 8 деца в детска градина „Калина
Малина” – село Крибул, една група
от 9 деца в Детска градина – село
Долен, и една група от 9 деца в
детска градина „Кокиче” – село
Жижево;
- за придобиване право на собственост върху имот № 627 от УПИ
I, кв. 3 по плана на село Плетена, община Сатовча, с площ 2150 кв. м;
- за провеждане на прореждане
и техническа сеч за осветляване
на горски път в „ Армурово“,
землището на село Сатовча, предвидена в Горскостопанския план
на общинските горски територии
на община Сатовча, одобрен през
2019г. и отдаването на дървесината
на физически лица, които не са търговци, за лична употреба без право
на продажба;
- за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за продажба на
стояща дървесина на корен от гори
– собственост на община Сатовча;
- за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под

от кв. 38 по плана на село Вълкосел
с площ от 10 933 кв. м, одобрен със
Заповед № 2039/1965 г.;
- за изработване на план за изменение на уличната регулация (ПУП
– ПУР) на улица от О.Т. 45 до О.Т.
72а и улица О.Т. 74 през О.Т. 73 до
О.Т. 72, между кв. 19, кв. 7 и кв. 16
по плана на село Слащен, община
Сатовча, на основание чл. 125, чл.
124а, ал. 1, 5 и 7 и чл. 134, ал. 2, т.
6 от ЗУТ.
Предостави на Общинската служба по земеделие земя от общинския
фонд, придобита от общината на
основание отменения чл. 19, ал. 2
от ЗСПЗЗ:
- поземлен имот с идентификатор 39089.14.249 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, в
землището на село Кочан, община
Сатовча, област Благоевград, с
площ на имота 1031 кв. м, начин
на трайно ползване – изоставена
нива, който имот да бъде възстановен на наследниците на Незир
Юсеинов Незиров – бивш жител
на село Кочан.

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

6 Август 2020 година, Четвъртък,
Ден на милосърдието
Посветен е 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.
8 Август 2020 година, Събота,
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името Емилия (означава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
9 Август 2020 година, Неделя,
Ден на Нагасаки, Япония
Отбелязва се годишнината от
атомната бомбардировка над града
извършена от САЩ /1945/. Бомбата
е пусната с парашут от американски
бомбардировач B29 в 11.02 местно
време, над 73 000 са жертвите непосредствено след взрива (на 500
м над земята), а до края на 1945 г.
броят им достига 140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22
килотона ТНТ, в нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила
Хирошима, в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, разположен около сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе
си металически плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени
полоний-210 и берилий под формата на топче. При имплозията металическата
плутониева топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два
пъти, като достига коефициент на размножение около 1.2 - 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 03.08.2020 г.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 15 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɉɫɢɯɨɥɨɝ, ɭɱɢɥɢɳɟɧ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ȼɢɫɲɟ (ɦɚɝɢɫɬɴɪ) – ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
(ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
(Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ/ɉɪɢɥɨɠɧɚ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ)
ȼɢɫɲɟ / ɉɴɬɭɜɚɧɢɹ, ɬɭɪɢɡɴɦ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟ (ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɉɇ Ɍɭɪɢɡɴɦ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ȼɢɫɲɟ / ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɧɚɭɤɢ –ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɍɱɢɬɟɥ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ
ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɝɨɪɟɧɟ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ

1

Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ

ȼɢɫɲɟ / Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ

1

/ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ

5
81
1
1
12
1
3
3
2
11
3
4
5

Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 132 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɪɦɚɬɭɪɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɞɴɪɜɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɇɚɱɚɥɧɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ / ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА РЕВНОСТТА

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

В любовта всеки проявява ревност. В някои
връзки тя е провокирана от някакви действия
на партньора, докато в други се е превърнала в
болест. Следващата поучителна история ще ви
напомни разрушителността на ревността.
В едно село живял мъдрец. Един ден при
него дошъл за съвет мъж, който споделил, че е
нещастен и се срамува от собствените си пороци.
– Аз съм твърде ревнив. Знам, че това е недостойно чувство, но не мога да се справя с него.
Съпругата ми е лоялна, любяща, но аз все още се
разкъсвам от ревност. Знам, че тя е честна с мен,
но въображаеми любовници ме карат да полудявам при мисълта, че може да се подиграва с мен.
Изтощен съм до краен предел. Дайте ми съвет
как да се отърва от тази неволя. – казал мъжът.
Мъдрецът се замислил, а след това му отговорил:
– Чух една история за човек, който наследил
красива черешова градина. Всяка пролет дърветата били в разцвет, всичко било покрито със
снежнобели венчелистчета. От най-малкия бриз
те се издигали във въздуха и всичко било толкова
красиво.

Собственикът на градината се грижил много за
наследството си и всяка година дърветата давали
богата реколта. Но веднъж при него се отбил лош
човек, клеветник и завистник.
– Каква прекрасна градина. Жалко, че през
нощта може да дойдат крадци. – казал неканеният гост.
След като си тръгнал, думите му силно притеснили собственика на градината. Нощем започнал
да излиза и да пази градината, денем спял, защото бил уморен, а и трябвало да има нови сили, за
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДФЗ ОТПУСКА 15 МЛН. ЛЕВА
ЗА НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Зърнопроизводителите
ще могат да се възползват
от нисколихвени кредити
за производството на
пшеница, реколта 2021
г. в размер на 15 млн. лв.
Заемът ще е с годишна
лихва в размер на 2%,
но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на
сключване на договора за кредит.
Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2020 г. до изчерпване на финансовия ресурс.
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията,
може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за
закупуване на минерални торове и 170 лв. на хектар
за закупуване на семена). Максималният размер на
всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв.
Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)
в отговор на необходимостта от осигуряване на
кредитен ресурс за закупуване на минерални торове
и семена, необходими на земеделските стопани във
връзка с влошените климатични условия през настоящата година. Заемите се предоставят и във връзка с
негативното влияние върху сектора, породено от пандемията от коронавирус (COVID-19). Чрез осигуряване на кредитен ресурс от страна на ДФ „Земеделие“ на
земеделските производители за семена и торове, ще
бъде дадена възможност за обезпечаване на тяхната
дейност през настоящата година.
Предстои Министерството на земеделието, храните
и горите и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят
указания за прилагане на схемата за кредитиране.
ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

От 24.07.2020 година до
15 октомври семействата,
чиито деца ще бъдат осмокласници през идната
учебна година, могат да
кандидатстват за получаване
на помощ в размер на 250 лв.
Със средствата може да се
покрият част от разходите
преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи,
учебници или други ученически пособия.
Заявления се подават на място в дирекция „Социално
подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в
Системата за сигурно електронно връчване. Хората,
които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.
bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti
(Заявление-декларация по чл.12А).
За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните
12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.
Средствата са обвързани с посещение на държавно
или общинско училище и ще се изплащат на два пъти
- след влизане в сила на заповедта за отпускането им
и в началото на втория учебен срок. Ако детето не
бъде записано за втория срок или в рамките на месец
натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва
да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен
тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив
родител и за деца, настанени в семейства на роднини
и близки и приемни семейства.
ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР
ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

Работници, които
са в неплатен отпуск
поради спиране или
свиване на дейността
на техните предприятия заради извънредното положение,
могат да бъдат наети
на втори договор от
други работодатели, чиято дейност не е пострадала.
За целта не се изисква разрешение от работодателя, с
когото наетият има сключен основен трудов договор, освен ако контрактът не съдържа изрична забрана за това.
Няма и ограничения за времето, в което служителите
могат да полагат труд по втория трудов договор, докато
са в неплатен отпуск. Единственото изискване е вторият
работодател да въведе такава организация на работното
време, която да гарантира спазването на междудневните
и седмичните почивки.
Именно с цел повече възможности за намиране на
допълнителна работа в условията на извънредно положение заетите, каквито по смисъла на закона са работещите в неплатен отпуск, трябва да се регистрират в
бюрата по труда.
Безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход, като работят в селското стопанство
по силата на трудов договор за краткосрочна сезонна
селскостопанска работа за обработване на насаждения и
прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов
цвят и лавандула.
Наетите на т.нар. „еднодневни трудови договори“ не
губят право на социални помощи и обезщетения.

В ХОД Е ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКАТА
ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ С МЕДОНОСНИ ДРЪВЧЕТА

От 17.07.2020 година до 16 октомври ще се приемат
проекти по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Бюджетът по процедурата е за 18 028 131 лв.
Подпомагането е насочено към увеличаване на
горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване на ерозията, запазване на
качеството на земите и подобряване на водния баланс.
Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата.
Насърчава се използването на медоносни дървесни
видове. За всички залесявания на площ над 1 хектара,
или 10 декара, минимум 10% от площта трябва да е
заета именно от тях. При класиране на подадените
проектни предложения, допълнително 10 точки ще
получават онези, които ще използват повече от 15%
медоносни дървесни/храстови видове.
При пълно усвояване на средствата по тази процедура се очаква да бъдат
залесени повече от 18 500
дка нови гори.
Допустими за подпомагане са физически лица,
еднолични търговци,
местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица,
собственици на земеделски или неземеделски земи.
Всички кандидати трябва да докажат собственост
на земята, която ще залесяват. Физическите лица,
едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум
0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще
извършват залесяванията. Общините и юридическите
лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват
залесяванията.

3,2 МЛН. ЛВ. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА РОДНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 3,2 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis за
компенсиране на част от разходите за транспорт от
стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция
от праскови и нектарини, сливи, малини, домати,
пипер и патладжан. Помощта е част от мерките,
които се въвеждат от държавата като облекчения за
земеделските стопани, заради
пандемията от коронавирус
(COVID-19).
Финансовата подкрепа ще
се предоставя на преработвателни предприятия, с изключение на тези, извършващи
дестилация и производство
на ферментационни продукти.
Предприятията трябва да
бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните
и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по
списък от БАБХ). Те трябва да притежават документ,
удостоверяващ извършеното плащане към земеделския стопанин, както и протокол, издаден от Областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съвместно с ОД „Земеделие“ към МЗХГ на земеделския
стопанин за реколтиране на съответната култура.
На финансиране имат право всички предприятия,
които завишат обема на изкупената продукция от
регистрирани земеделски производители с над 15%
спрямо 2019 г.
Предвидените ставки за подпомагане са:
- праскови и нектарини - единичната ставка от
27 лв./тон;
- сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;
- малини - единичната ставка от 139 лв./тон;
- домати - единичната ставка от 30 лв./тон;
- пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;
- патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон;
Предвижда се признати организации и групи на
производители да бъдат допустими за подпомагане,
чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие
по схемата за обвързано подпомагане за плодове и
зеленчуци на открити площи.
Указанията за държавната помощ и съпътстващите
ги регистри ще бъдат публикувани на сайта на ДФ
„Земеделие“.

Въпрос: На баща ми му предстои операция за
премахване на пикочния мехур и простата заради
открит тумор. Какво покрива здравната застраховка? Покрива ли се цената на операцията? Какво
трябва пациентът сам да плати? Покрива ли касата след болничното възстановяване ? Моля Ви за
конкретни и разбираем от средностатистически
гражданин отговор.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ 2020г.
До 10-ти август:
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.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
юли 2020 г.
До 15-ти август: ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за август за
корпоративния данък по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени
фискални памети през месец юли.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юли.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални
устройства за издадените свидетелства за регистрация
на фискални устройства, за прекъсване и започване
на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване
на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли.
Отговор от НЗОК : Отстраняване на пикочен мехур се
осъществява в рамките на клинична пътека (КП) №142
„Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен
мехур“ - процедура с код 57.71 радикална цистектомия.
НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи медицински
изделия, за които изрично е посочено в нея, че не се
заплащат от НЗОК. Такива са: Урологични протези;
Стентове тип “JJ”; Автоматични ушиватели; Степели
(клипсери); Хемостатични средства – хемостатична
пудра и рекомбинантен фактор VІІ; Консумативи за
ендоскопска и роботасистирана хирургия.
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на 30 дни
след изписването, задължително записани в епикризата,
в същото лечебно заведение за болнична помощ.
Въпрос: Здравейте, от 21 юли 2020 година с направление от личния лекар баща ми Я. В. И. беше
хоспитализиран в болница „хххх“ гр.хххх. При
приема бяхме информирани, че трябва да заплатим
такси, както следва: 1. Хоспитализация - 80,00
лева; 2. Консултация с анестезиолог - - 60,00 лева. За
същите имам издадени касови бонове от касата на
болницата.
Въпросът ми е : законосъобразно ли се събират
такива такси, когато си:
- с направление от личния лекар;
- пенсионер на 83 години;
- имаш експертно решение от ТЕЛК.
Този въпрос беше зададен на регистратурата и ми
отговориха, че са частна болница.
Отговор от НЗОК: Събирането на такива такси е
незаконно, независимо от формата на собственост на
лечебното заведение. Лечебното заведение за болнична
помощ има договор с НЗОК за изпълнение на дейностите по клинични пътеки и следва да спазва стриктно
изискванията в договора.
За изясняване на обстоятелствата по случая може да
подадете писмена жалба до директора на съответната
районна здравноосигурителна каса, с която лечебното
заведение е сключило договор. Редно е да приложите
копия от документи, с които разполагате. Контролните
органи на институцията ще извършат проверка и писмено ще Ви информират за резултатите от нея.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗАЩО СУРОВАТКАТА Е ТОЛКОВА
ПОЛЕЗЕН ПРОДУКТ?

Суроватката е течността,
която се отделя при отцеждането на сирищния коагулат
при производството на сирене. В зависимост от приложената технология имаме
два вида суроватка: сладка (по
ензимна технология) и кисела
(по технология със закваски
от млечнокисели микроорганизми или киселини).
Суроватката представлява воден разтвор на лактоза
(млечна захар), белтъци и минерални соли. Съдържа и
мазнини във вид на фина емулсия. В малки количества
съдържа и водоразтворимите витамини на млякото. В
сравнение със сладката суроватка киселата е с по-високо съдържание на калций, фосфати и млечна киселина.
Причината е, че колоидно разтвореният калций в млякото
е по-разтворим в кисели условия и при утаяването на
казеина с киселини преминава в суроватката.
При ензимните технологии за получаване на сирене
(най-широко прилагани сега) албумините и глобулините
на млякото преминават в суроватката. Това са суроватъчните белтъци. Те са най-ценният хранителен компонент
на суроватката. Аминокиселинното им съдържание е
различно от това на казеина, който е останал в сиренето.
Те са значително по-богати на незаменимите сяра съдържащи аминокиселини цистеин (Cys) и метионин (Met).
В суроватката се съдържат и биоактивни пептиди. В
науката за храненето те се определят като специфични
белтъчни фрагменти, които имат положително влияние
върху състоянието и функциите на човешкия организъм
и върху неговото здраве.
При приемане през устата биоактивни пептиди действат благоприятно върху много системи на организма
– сърдечносъдовата, храносмилателната, имунната и
нервната. Установено е тяхното антимикробно, антиоксидантно, антитромботично, антихипертензивно и
имуномодулаторно действие.
Съдържанието на свободни аминокиселини и в сладката, и в киселата суроватка е по-високо в сравнение с
това в млякото – съответно 4 и 10 пъти. В суроватката се
съдържат и биологичноактивни вещества с белтъчен характер, които са важен фактор за стимулиране на имунната система. Такива са гликопротеините лактоферин
и трансферин; ензимите лизозим и лактопероксидаза
и др. Те показват също така антимикробно действие и
потискат алергични реакции.
В суроватката най-високо е съдържанието на захарта
лактоза. При производството на сирене почти всички
въглехидрати на млякото преминават в суроватката. От
тях 90 % е лактозата. Другите въглехидрати са глюкоза,
галактоза, олигозахариди и аминозахари. Лактозата е
източник на енергия и има многостранно положително
действие в организма. 107 Суроватъчни витамини.
Суроватка за пиене. Директното приемане (пиене) на
суроватка зависи от вкуса на всеки човек. Тя може да
се пие без добавки или с ароматизатори и овкусители.
Суроватката е полезна напитка.
Според диетолозите тя укрепва имунитета и съдейства
за подмладяване на организма и дори се препоръчва за
всекидневна употреба сутрин със закуската.
Здравословните качества на суроватката са много: тя
поддържа развитието на полезните 113 микроорганизми
в червата, ускорява процеса на извеждане от организма
на несмлените вещества и на токсините, притъпява чувството за глад, повишава нивото на серотонина в кръвта
(хормона на доброто настроение и радостта), укрепва
нервната система и подобрява кръвообращението.
При кърмачки усилва отделянето на мляко и подобрява
хранителните качества на кърмата. Народната медицина
препоръчва пиенето на суроватка при хипертония, ревматизъм, атеросклероза, стенокардия, коронарна болест на
сърцето, при стомашно-чревни заболявания и неразположения (гастрит, панкреатит, ентерит, дисбактериоза) и др.
В миналото е била използвана за лечение на туберкулоза.
Суроватката има и козметични качества – тя има силни
регенеративни (възстановителни) свойства, като забавя
процеса на стареене. Използва се в козметични продукти
за съхранение на свежестта на косата и кожата, против
акне и обриви. Суроватката не бива да се приема при
индивидуална непоносимост към някоя от съставките,
главно на лактоза!

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

З ЕЛЕТО

ОБИЧА ДЪЖДУВАНЕ

Сушата и горещините се отразяват неблагоприятно
върху зелевите култури – главесто, цветно, къдраво,
брюкселско, китайското зеле, алабаш и др. Те се отнасят към студоустойчивите и влаголюбивите зеленчуци.
Оптималната температура на растеж и развитие на растенията е 16–18ºС, добре издържат на понижени температури, даже и при снежна покривка, но не обичат
горещината и сушата.
Късното главесто и цветното зеле обичат умерени
температури и много почвена и въздушна влага през
вегетацията си. Температурите около 30ºС може да не
са толкова опасни, ако редовно се полива или валят
често дъждове, които поддържат въздушната влага над
60 процента. През това лято горещините са големи, сушата също и относителната влажност е ниска, затова
поливайте през 1-2 дни, защото в противен случай растежът им ще се забави, розетките на цветното зеле ще
останат недоразвити и слабо облистени, зелките ще изглеждат предварително застарели и восъчният налеп на
листата ще се увеличи. При много ниска влажност (3035 %) зелките на главестото зеле и главите на цветното
зеле не се образуват или се формират по-късно, когато
условията се подобрят. Качествени глави (бели, плътни,
тежки и с нежна структура) на зелето се формират при
14-20ºС, когато времето през есента захладнее. При високите температури се образуват рехави, меки и дребни
зелки. Главите на цветното зеле стават леки и груби,
понякога се разпадат на цветоносните разклонения и
започват да прорастват.
Критична е фазата, когато започне завиването и образуването на зелките и главите на цветното зеле.Това е
в края на август. Тогава нуждата от редовни поливки е
голяма. За предпочитане е дъждуването, което освежава растенията и повишава въздушната влажност.

ВИРУС НАПАДА ДОМАТИ, ПИПЕР
И ПАТЛАДЖАН
Столбурът е една от най-опасните
болести по доматите, пипера и патладжана. Преносител е цикадката
Hyalesthes obsoletus, чиято най-голяма плътност е през юли. Цикадката е разпространена главно в Северна България, особено
в североизточната и северозападната й част. Предпочита
сухи и равни места, без насаждения. С увеличение на
надморската височина се среща все по-рядко и изчезва.
Връхните листа на болните домати са щръкнали,
хлоротични, силно деформирани. Ще познаете болния
пипер, ако връхните листа са завити нагоре и са станали
светлозелени до жълтеникави, а от долната страна са
изпъкнали синкави жилки. Жълтеенето върви и по-надолу. След това започва кореново гниене, растенията
увяхват. Образуваните след заразяването плодове са
дребни, с тънко и безвкусно месо.
При болния патладжан първо пожълтяват и се завиват
горните листа, после - и другите. Жилките им посиняват
и започва гниене от стъблото към корените. Растенията
увяхват и изсъхват. Болестта се развива бързо.
Задължително
- Много е важно да се спазват агротехническите изисквания на културата.
- Унищожавайте растителните остатъци след прибиране на реколтата.
- Трябва да се спазва сеитбообращение, смисълът е да
не се садят едни след други култури, които страдат от
общи болести.
- Семената, които използвате, да са от сигурен източник
и да са здрави.
- Гъсто засадените пипер, домати и патладжан страдат
повече от болестта.
- Пръска се главно срещу цикадката. При това във
всички съседни дворове едновременно още през юли
градините трябва да се третират с Моспилан 20 СП
– 25 гр./дка, Газел -25 гр./дка, Конфидор Енерджи ОД
– 0,08%, Агрия 1050+ - 70 мл/ дка и др.
- След образуване на първите същински листа растенията се пръскат с 10 % бито мляко, 5-7 пъти през 7-10
дни. Пръскането се прави и винаги преди колтучене,
бране, връзване.
- Нападнатите растения се унищожават.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЖЪЛТ КАНТАРИОН HYPERICUM PERFORATUM
Описание: Многогодишно тревисто растение, силно разклонено, голо, високо 30-100 см.
Листата са срещуположни, без
дръжки, овално елипсовидни,
дълги 1-3 см. Цветовете са жълти,
събрани на върха на стъблото в
съцветие - метлица. Тичинките са
много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът
е тригнездна кутийка. Цъфти май - септември.
Разпространение: Расте из цялата страна по тревисти места, из храсталаците и сечищата и из нивите.
У нас се срещат около 22 вида жълт кантарион.
Употребяема част: Надземната част се събира в
началото или през времето на цъфтенето чрез отрязване на облистените стъбла с цветовете и пъпките
на около 20см от върха. Не трябва да се събират
прецъфтели стръкове.
Лечебно действие: Разнообразни и много полезни
свойства - противовъзпалително, противомикробно,
адстрингентно, ранозаздравяващо и противоязвено
действие, тонизиране на нервната система, подчертан кръвоспиращ ефект, подобряване на оросяването
на сърдечния мускул, засилване на сърдечната дейност, леко повишаване на артериалното налягане,
диуретичен ефект.
Приложения: • възпалителни заболявания на храносмилателни органи;
• смущения в храносмилането - язвена болест на
стомаха и дванадесетопръстника;
• остри и хронични гастрити, ентероколити, парене,
лошо храносмилане, диария;
• при изгаряния, замърсени гнойни и бавно зарастващи рани по кожата и лигавицата;
• при болни с депресия, възпаление на седалищния
нерв, неврологични страдания, при изтощение след
тежко боледуване. Билката подобрява общото състояние на болния, теглото се увеличава, напрежението, безсилието и страхът изчезват. Успокояващото
действие се засилва при комбинирането й с хмел.
Начин на употреба: Съществуват различни предписания за приготвяне на запарки и отвари от билката. Вътрешно тя се приема най-често като запарка,
приготвена от една супена лъжица ситно счукана
билка на 250 г вода. След като ври 10—15 минути,
запарката се прецежда и след изстиване се изпива
за 1 денонощие.
За лечение на язвената болест у нас се използува и
запарка от 1 супена лъжица билка на 1 л вода, която
се пие вместо вода за 1 денонощие.
Приготвяне на маслен извлек: 100г билка, се
накисва в 500 г зехтини се поставя в продължение
на 10 дни на светло (може и на слънце). От извлека
се взема по 2 чаени лъжички сутрин, на обед и вечер
преди хранене.

ОРЕХОВО БРАУНИ

Продукти: 200 г тъмен шоколад, начупен на парченца, 90 г краве масло, 60 г
заквасена сметана (sour cream), 90-100 г
брашно, 100 г начупени орехи, 2 прахчета
ванилия, 120 г захар (не пълна чаена чаша), 2 яйца.
Приготвяне: Предварително леко разбиваме яйцата
с вилица. Слагаме на водна баня шоколада и маслото и
ги разбъркваме до разтапяне. Преместваме от котлона
и прибавяме разбитите яйца, ванилията, заквасената
сметана и захарта, размесени до равномерна смес.
Бавно прибавяме и брашното, докато поеме, накрая и
орехите към сместа.
Изсипваме сместа в предварително подготвена тава с
хартия за печене, за по-лесно изваждане без начупване.
Слагаме брауниса в предварително загрята фурна на
200 градуса за 15 минути. Не се оставя продължително
във фурната, за да не се пресуши. Изваждаме го от фурната и оставяме да се охлади. След това го нарязваме
и слагаме в стъклена кутия с капак и съхраняваме в
хладилника. Десертът се сервира охладен.
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!

- Брато, шефът каза да закараме Ряпата до университета.
- Брей, кога дойде от провинцията, кога го приеха!
- Не му завиждай, там устните изпити били много
трудни.
- А задочно ли?
- Не редовно ... пет години ...
- В кой университет?
- В Софийския ... централен ...

Бащата, сърдито:
- Иванчо! Обясни ми, защо имаш двойки по
всички предмети, освен по география?!
Иванчо:
- По география още не са ме изпитвали...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

