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възОбучението и въз
Об
питанието на децата
и учениците в детските градини и училищата на община Сатовча винаги е била
приоритетна задача
на общинското ръководство, а също така
и утвърждаването на
учебните и детски
заведения като ефективни образователни
структури, осигуряващи пълноценни условия за провеждане
на качествен учебновъзпитателен процес.
Въпреки трудните дни, в които живеем
свързани с разпространението на заразата
COVID-19, както в цялата страна, така и на територията на общината Общинското ръководство се е погрижило и през тази учебна година
като първостепенни в образователната система
да останат дейности, свързани с подобряване
и обновяване на сградния фонд, естетизиране
на учебната среда, въвеждане на нови образователни технологии, разработване на проекти и
усвояване на средства по Оперативните програми, пълен обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, осигуряване
на безплатен транспорт за превоз на ученици,
своевременно доставяне на необходимите количества дърва и нафта за отопление на учебните и детски заведения.
В условията на въведена извънредна епидемична обстановка и предприети противоепидемични мерки на територията на общината ще
продължат да функционират 13-те учебни заведения в общината, от които 3 начални училища,
5 основни, 1 обединено училище и 4 средни
училища. В тях ще се обучават 1471 ученици,
които ще бъдат организирани в 89 паралелки
от I до XII клас. За първи път училищния праг

първокласници.
Във
ще прекрачат 1
105
05 първокласни
ици В
ъв всяко
населено място има открита целодневна детска
градина, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново
и Вълкосел и детски ясли. В рамките на плануваните финансови средства е извършен текущ
ремонт на сградите и учебните помещения и са
създадени необходимите условия и предпоставки за нормално отпочване на учебните занятия.
По проект на Общинска администрация – Сатовча, с който кандидатства пред министерство
на финансите се изгради нов физкултурен салон в Училище – Кочан. Също така Общината
кандидатства пред министерството на образованието, училищата и детските градини в село
Долен и село Осина да бъдат одобрени и обявени като защитени през учебната 2020/2021
година. Общинската администрация кандидатства пред образователното министерство четирите гимназии в селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен да бъдат включени в списъка на
средищните училища за новата учебна година 2020/2021 година. Общинската администрация
реализира проект съвместно с НПО и Училище
Сатовча и Детска градина Вълкосел.
И през новата учебна година ще продължи
добрата практика за доставка на пресни плодове и зеленчуци по схемата „Училищен плод”.
За учениците от I до IV клас ще бъде организирана топла закуска. Доставени са безплатните
учебници от I до VII клас, както и задължителната училищна документация за началото на
учебната година. Училищата и детските градини са осигурени с необходимите количества
дърва и нафта за отопление. Изпълнението на
всички тези задачи ни дава основание и самочувствие да кажем, че с всяка изминала година се повишава ефективността на общинската
образователна система, коментира кметът на
общината д-р Арбен Мименов, постига се подобра и по-качествена учебна среда и се води
по - ефективен учебен процес, за което искрено
благодаря на целия педагогически и непедагогически персонал, работещ в учебните и детски
заведения на община Сатовча.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ

Във връзка с безопасността на учениците през новата учебна година и с цел недопускане на
ПТП на територията на населените места от община Сатовча, както и организиране на дейности
по опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1 за опазване на обществения
ред в общината, кметът на общината д-р Арбен Мименов с нарочна заповед възложи на кметовете
на населени места в срок до 14 септември, а след това и периодично да организират освобождаването на тротоарните пространства и уличните платна от дърва за огрев, сушилни, оборски тор,
неизползваеми в момента строителни материали, трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затрудняваща в момента движението, завзети неправомерно тротоарни площи с
различно предназначение реално застрашаващи здравето и живота на хората. Съгласно заповедта
кметовете на кметства е необходимо да уведомят населението по подходящ начин, да организират
и съблюдават за изпълнението й с цел недопускане на ПТП на територията на населеното място.
Цялостния контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Илхан Карагьозов директор на
дирекция АПООСГРАОА и началника на ПУ Сатовча.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА КОРОНАВИРУСА
Уважаеми жители и гости на община Сатовча,
От името на Общинският кризисен щаб с тревога и загриженост се обръщам към всички вас с апел за стриктно спазване
на обявените мерки срещу разпространението на COVID-19 на
територията на община Сатовча и страната.
Наблюдава се масово неглижиране и неспазване на въведените противоепидемични мерки, като неносене на предпазни
маски в затворени помещения – административни сгради, работни помещения, магазини, аптеки и други, както и струпване
на хора без да спазват задължителната дистанция.
Предвид на завишения брой заболели на територията на община Сатовча, призоваваме собствениците на магазини и други
търговски обекти да следят за спазването на разпоредбите, защото това е изключително важно, за да не
се допусне още по-широко разпространение на коронавируса в общината.
Носете предпазни маски! Спазвайте
дистанция помежду си! Избягвайте масови събирания!
Моля, бъдете отговорни към себе си и
към хората около вас!
Сатовча, 03.09.2020 година,

Д-р Арбен Мименов
Председател на Общински кризисен щаб - Сатовча

Общинска адм
Об
администрация
мин
инис
исттрация С
Са
Сатовча информира родителите,
чиито деца ще посещават ясли,
детски градини и училища:
По отношение на учениците – на училищните власти
трябва да бъде предоставен
талонът за здравословното и
имунизационното състояние
на ученика към датата на започване на учебната година, т.
нар картон или лична здравна
профилактична карта.
Това може да направи, както
родителят, така и общопрактикуващият лекар - по служебен път.
Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на общопрактикуващия
лекар – талонът може да се
предостави до един месец след
началото на учебната година,
а не както досега – в 7-дневен
срок.
При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния
имунизационен календар покъсно, данни за нея могат да се
предоставят допълнително на
училището.
По отношение на децата,
които посещават ясли и детски градини:
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и
данни за имунизационния статус
на детето;
• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
бактерии и чревни паразити,
извършено не по-рано от 15
дни преди постъпване в детската градина;

ури• изследвания на кръв и ури
на, извършени в едноседмичен
срок преди постъпване на детето в детската градина;
• медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт
със заразно болен.
За новоприети в ясли деца
се изискват следните документи:
• здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар,
и данни за имунизационния
статус на детето;
• отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии
и чревни паразити, извършено
не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
• изследвания на кръв и урина,
извършени в едномесечен срок
преди постъпване в яслата;
• изследване с отрицателна
реакция по Васерман за единия от родителите, извършено
в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
• медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
Обръщаме внимание, че при
децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска
бележка за липса на контакт
със заразно болен родителите
могат да декларират обстоятелството, че не им е известно
детето да е било в контакт със
заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през
последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията
си в детска градина и ясла при
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен
отрицателен резултат за чревни паразити.

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

8 Септември 2020г., Вторник,
Малка Богородица
Денят, в който се е родила Св.
Дева Мария, майка на Сина Божий Исус Христос - Спасителя на
света, е един от 12-те най-големи
християнски празници, известен
в народната традиция като Рождество на Пресвета Богородица
(Малка Богородица). Родителите
на Светата дева - праведните Йоаким и Ана били щедри и милостиви, но бездетни хора от Назарет.
Погълнат от скръб, Йоаким отива в
пустинята, където прекарва в строг пост и молитва 40 дни. Ана също се моли
горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува молбите им. Пред Света Ана
се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря на име Мария,
заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Когато малката
Мария навършва три години, родителите я завеждат в Йерусалимския храм и
така изпълнили обещанието си да предадат своята единствена рожба в служба
на Бога. Мария остава да живее в храма като приема върху себе си дълга да
лекува в скръбта им всички самотни и изоставени хора. Напуска земния живот
на 64-годишна възраст. Това е един от трите големи Богородични празници на
Православната църква, на 8 септември (21 септември ст. стил) Божията майка
се почита като пазителка на християнското семейство и покровителка на родилката и детето. На много места се спазва традицията да се замесва и опича
малка питка, намазана с мед за родилката, наречена „Богородична питка“. По
стара традиция на този ден имен ден празнуват
всички малки Марии.
Ден за ликвидиране на неграмотността
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14-ата сесия
на Генералната конференция на Организацията на
ООН по въпросите на образованието, науката и
културата (ЮНЕСКО). Годишнина от откриването
в Техеран, Иран, на Световната конференция на
министрите на образованието за ликвидирането
на неграмотността (8-19 септември 1965).
9 Септември 2020 година, Сряда,
Годишнина от 9 септември 1944 г.
Годишнина от държавния преврат,
извършен от Отечествения фронт
- политическо обединение на комунисти, земеделци и Военния съюз
„Звено“. Малко след 2 часа на 9 септември 1944 година отделни бойни
групи завземат сградите Военното
министерство, Министерството на вътрешните работи, Централната поща,
Радиото, Централната гара. Правителството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен
съставът на първото правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско
правителство е оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946).
Веднага са публикувани и първите укази на Министерския съвет: за разпускане
на последното и за утвърждаване на новото правителство. Назначени са на нови
регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и Цвятко Бобошевски. Разпуснато е
25- ото Народно събрание. Потвърден е държавният монопол върху българското
радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет за сформиране
на Народна гвардия и Народна милиция.
10 Септември 2020 година, Четвъртък,
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата
Чества се по инициатива на Международната
асоциация за предотвратяване на самоубийствата
с подкрепата на Световната здравна организация
(СЗО). Според статистиката на Световната здравна
организация (СЗО) средно 3000 души дневно правят опит за самоубийство. Броят на самоубийствата
се е увеличил със 60 на сто през последните 50
години. Всяка година близо 1 милион души слагат край на живота си. Според
прогнозите на СЗО броят на самоубийствата ще продължи да расте. По данни
на организацията проблемът е най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и
на азиатския континент в Китай, Индия и Япония. 90 на сто от самоубийствата
в Европа и Северна Америка са резултат от психически разстройства, докато
в Азия това най-често се дължи на спонтанно решение. Много хора, особено
имайки предвид, че психическите разстройства не се възприемат добре в някои
култури, не се решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.

11. 09.2020г. Петък,
Атентатите от 11 септември 2001 г.
Атентатите от 11 септември 2001 г. са поредица от 4 съгласувани самоубийствени атаки
срещу САЩ, извършени на 11 септември 2001
г. в Ню Йорк и Вашингтон.
Сутринта на този ден 19 терористи от
ислямската военна групировка „Ал-Кайда“
отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях във 2-те
кули-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи. Терористите
разбиват третия самолет в Пентагона – седалището на Министерството на отбраната на
САЩ, намиращо се в окръг Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет се разбива в
открито поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива,
преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят
на загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19-те терористи. Никой от пътниците в
отвлечените самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90
държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници.
Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на 21 век, което повлиява
силно в политически, психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия
свят. Подозренията бързо падат на Ал-Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката
Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за
атентатите. Като мотиви за атентатите Ал-Кайда и Бин Ладен посочват американската
подкрепа за Израел, присъствието на американски военни сили в Саудитска Арабия и
санкциите срещу Ирак. В отговор на атаките САЩ започват война срещу тероризма и
нахлуват в Афганистан, за да свалят от власт талибаните, които прикриват Ал Кайда.
Много държави по света засилват мерките за сигурност и въвеждат антитерористично
законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен е открит и убит.
Разчистването на площадката на Световния търговски център приключва през май 2002
г. Възстановяването на Световния търговски център се оказва сложно, тъй като възникват
противоречия относно видът на новите сгради и тяхната конструкция. На 11 септември
2011 г. на мястото на кулите е открит Национален мемориал и музей на 11 септември.
Непосредствено до мемориала през 2013 ще бъде завършен Световния търговски център
1 (Кулата на свободата). Пентагонът е възстановен в рамките на една година и до сградата
е изграден мемориал през 2008 г. На мястото на катастрофиралия четвърти самолет през
2009 г. започва изграждане на постоянен мемориал.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 4.09.2020 г.
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 48 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɦɚɝɢɫɬɴɪ) – ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɢ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ.
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɮɪɟɧɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
Ƚɥɚɜɟɧ ɭɱɢɬɟɥ, ɱɭɠɞ ɟɡɢɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ I
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
– IV ɤɥɚɫ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɧɚɭɤɢ –ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɋɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɞɚɧɴɱɧɨ ɨɛɥɚɝɚɧɟ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɢ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩɢ
ȼɢɫɲɟ / ɂɡɹɳɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɢ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ)
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ,
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ I – IV ɤɥɚɫ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ (ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɬɜɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɏɢɦɢɹ (ɯɢɦɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ I – IV ɤɥɚɫ
ȼɢɫɲɟ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ȼ1
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ ɧɟɦɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ V-VII ɤɥɚɫ
ȼɢɫɲɟ/ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
- ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ)
ɰɢɜɢɥɢɡɚɱɰɢɹ,ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ.)
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ /Ɋɟɥɢɝɢɹ
ȼɢɫɲɟ/ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ,
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ/ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ȼɢɫɲɟ/ɡɞɪɚɜɧɢ ɝɪɢɠɢ

ПРИТЧА ЗА БЕЛИЯ ЛИСТ И ТОЧКАТА

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

Всеки от нас търси щастието, но всеки от нас
се сблъсква и с трудностите на живота. Понякога
тези, които не са толкова трудни за разрешаване,
превръщаме в по-голям проблем, отколкото са.
Това пречи да виждаме онези хубави неща, които
животът ни предлага всеки ден.
Следващата поучителна история ще ви напомни, че дори в трудни моменти е важно да виждаме
светлината.
Притча за белия лист и точката
Един ден учителят се срещнал с учениците си
и им казал да се подготвят за една много трудна
задача. На всеки от тях раздал по един бял лист,
в центъра, на който имало една черна точка.
Учениците били много изненадани, а задачата
им била всеки да опише какво вижда на листа.
Дълго размишлявали над задачата, докато накрая
предали на своя учител това, което написали.
Мъдрецът разгледал на всички отговорите:
– Разгледах отговорите на поставената ви
задача, но всеки един от вас е описал черната

точка. Някои са обърнали внимание на размера,
други на формата, но никой от вас не е обърнал
внимание на белия лист.
Готови сте да се фокусирате само и единствено
върху черната точка. Същото е и с живота ни.
Ние имаме възможност да се насладим на всички
удоволствия, които ни предлага, но понякога или
пък твърде често се фокусираме изцяло върху
черните петна.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА 5000 ЛВ.,
ЗА ДА СИ НАПРАВИТЕ САЙТ
В Изпълнителната агенция за
насърчаване на
малките и средните предприятия започва прием
на документи от
българските компании за безвъзмездна финансова
помощ по ваучерна схема за услуги за информационни и комуникационни технологии на малки и средни предприятия.
Инициативата се финансира от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“. Кандидатстването е с електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейския съюз.
Малко повече от девет милиона лева са предвидени
за подкрепа на 450 предприятия с 2 типа ваучери: за
5000 лв. за изготвяне на уебсайт или приложение, и за
20 000 лв. за дигитален маркетинг и кибер и информационна сигурност.
Приемът на документи ще продължи до 16.30 часа
на 30 септември 2020 г.
Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно
генериран формуляр през Информационната система за
управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020)
от ЕС в България, като пълна информация относно
необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.
bg/?page_id=51249.
Българските компании ще могат да се възползват
от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги,
като пълен списък с одобрените фирми ще откриете
в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.
bg/?page_id=49462.
Кандидатите могат да задават въпроси, свързани
с кандидатстването, изпълнението и отчитането на
процедурата на електронен адрес: voucher.ict@sme.
government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване
на проектни предложения.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в
ИСУН 2020 в 2-двудневен срок от получаването им,
но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за
кандидатстване.
УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП
(УКД) ВИ ПОЗВОЛЯВА:
• Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и
реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
• Да упражните правото си да контролирате как се
харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
• Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило
медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в
болница или при зъболекар), включително и за децата
Ви до 18 години или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл.
• Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.

ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:
• Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на
3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ за
самоличност.
КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на
НЗОК, направете тези стъпки:
www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ - „Вход
с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва се УКД
и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в малкия
прозорец се попълват контролните думи.
Вече можете да разгледате здравното си досие:
в меню „Пациентска информация“ са описани всички
медицински и дентални дейности, отчетени и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате
дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.
За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254; 02 9656 822
www.nhif.bg
Сигнали за нередности се подават:
Писмено в районната здравноосигурителна каса или
в НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ №1

ЗА

ОБВЪРЗАНАТА ПОДКРЕПА СЕ КАНДИДАТСТВА
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ Т.Г. ЗА ВСИЧКИ ЗЕЛЕНЧУЦИ БЕЗ КАРТОФИ, ЛУК И ЧЕСЪН

В „Държавен вестник” са обнародвани последните
промени в наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които заради
коронавируса тази година ще се изплащат по-рано от
обичайното. Според поправките при кандидатстването
по обвързаната подкрепа за зеленчуци стопаните ще
подават документите си за реализирана продукция
във фонд „Земеделие” от първи до 31 декември тази
година. Това не важи за производителите на картофи,
лук и чесън, които представят фактурите си в периода
от 1 до 31 януари на 2021 г.
Самите фактури и касови бележки, с които доказвате минимални количества продадена продукция от
всеки зеленчук, трябва да са издадени в периода от 1
февруари до 31 декември 2020 г. Изключение отново
правят картофите, лука и чесъна, чиито фактури трябва
да са от 1 февруари на годината на кандидатстване, т.е.
2020 г. до 31 януари на следващата календарна година.
Поправки в наредбата има и по отношение на количествата продадено мляко, което трябва да докажете
тази година. Според новата наредба в чл. 19 ал. 4 се
изменя така:
Земеделските стопани,
кандидати по
схемата по ал.
1, трябва да са
реализирали
за периода от
1 октомври на
п р е д ход н ат а
година до 30
септември на годината на кандидатстване количества
мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко,
съответстващи най-малко на:
* 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в
стопанство изцяло в планински райони;
* 1 500 кг мляко на млечна крава, в система на
контрол, която е в период на преход или е преминала
период на преход към биологично производство за
крави, които са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1,
т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
на името на кандидата по схемата, за които ДФЗ – РА
извършва служебна проверка в регистъра за периода
по ал. 3, и
* 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в
останалите стопанства.
В член 27а, ал. 1 думите „регистрация по чл. 12 от
Закона за храните“ се заменят с „одобрение по чл. 31
от Закона за храните“.
Промени има в член 31, като в алинея 2, се добавя второ изречение, след думите „ал. 1“ се добавя
„вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая
се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва служебна
проверка преди първо плащане в регистъра“.

Въпрос: Смених си настоящия адрес, имам ли
право през този месец да сменя личния си лекар?
Отговор от НЗОК: Здравноосигурените лица
упражняват правото си на избор на общопрактикуващ лекар, като попълват регистрационна форма за
осъществяване правото на избор и я предоставят на
съответното лечебно заведение. Здравноосигурените лица могат да променят избора си на личен лекар
всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни
и от 1 до 31 декември.
Здравноосигурените лица имат право на нов
постоянен избор извън посочените срокове: при
констатирана трайна невъзможност на избрания
общопрактикуващ лекар да оказва първична извънболнична помощ; когато лечебното заведение, в
което е избран личен лекар, няма сключен договор с
РЗОК; ПРИ ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС.
Въпрос: Регистриран съм като активно търсещ работа без право на обезщетение за безработен в бюро по труда район хххххх.
Има ли възможност в месеците от септември нататък да не внасям здравноосигурителни
вноски.
Ще ми бъде ли прекъснат здравноосигурителния статус
Отговор от НЗОК: Националната агенция за
приходите (НАП) - www.nap.bg - е институцията,
в чиито законови правомощия влиза събирането на
средства от задължителните здравноосигурителни
вноски и отговаря за здравноосигурителния статус
на гражданите в България. От нейните компетенции

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
СЕПТЕМВРИ 2020г.
До 14-ти септември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС,
ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния
период - месец август.
2. Подаване на VIESдекларация 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 август. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец август 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
август 2020 г.
До 15-ти септември: ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември
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 август.
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 август.
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 август.
До 20-ти септември: ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации -пристигания/изпращания за месец август
2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
са въпросите, свързани с определяне, начисляване, възстановяване, внасяне на здравни вноски, както и с условията, при които лицата се освободени от задължение
за внасяне на здравноосигурителни вноски в България.
В този смисъл за консултация относно здравното Ви
осигуряване следва да се обърнете към експертите на
Агенцията. Запитвания могат да се отправят на имейл
адрес: infocenter@nra.bg или на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700.
В случая може да Ви предоставим само насочваща
информация.
Съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
лицата, получаващите обезщетения за безработица, са
осигурени за сметка на държавния бюджет за времето,
през което получават обезщетения. Продължително
безработните, които са регистрирани в бюрата по
труда, като търсещи работа и без право на обезщетение за безработица не се осигуряват от държавния
бюджет. Тези лица следва да провеждат здравното си
осигуряване за своя сметка на основание чл. 40, ал.
5, т. 1 от ЗЗО.
Въпрос: Бих искал да получа информация за
изразходваните средства от мойта партида през
последните 2018, 2019 и 2020 г. за стоматологични
услуги. Също така как мога да си проверявам тази
информация за лекарски медицински и стоматологични услуги за в бъдеще?
Отговор от НЗОК: Съгласно Закона за здравното
осигуряване, задължителното здравно осигуряване се
осъществява на принципите на задължително участие
при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства, поради
което няма лични партиди, в които се натрупват финансови средства.
Според действащата нормативна уредба, всеки
осигурен има право да получи от НЗОК наличната
информация за ползваната от него през последните пет
години медицинска и дентална помощ и нейната цена
по ред, определен от касата. За целта е необходимо да
посетите районната здравноосигурителна каса по избор
на личен лекар и да попълните заявление по образец.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ХРАНЕНЕ НА ЗАЙЦИТЕ
С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Хранене с тикви
Тиквите и техните отпадъци са
голямо фуражно
б о г ат с т в о , ко е то стопаните не
трябва да оставят
неоползотворено.
Те съдържат около
14% сухо вещество.
Богати са със захари, витамините А и С, съдържат малко
белтъчини и сурови влакнини. За храна на зайците може
да се използват и зелените стъбла.
Тиквите се запазват сравнително дълго, когато са
узрели и не са наранени. Съхраняват се в сухо, проветриво и хладно помещение. Нарязването на ситно и
смесването им с брашнест фураж увеличават използваемостта им. Тиквата е отлична подкултура за овощните
градини, а се сее също и в площите за царевица за лично
ползване. Дава се на всички категории зайци - на отбитите от 50 до 80 г дневно, а на възрастните по 350 до
400 г. Тиквата има слабително действие и трябва да се
използва заедно с листник и други действащи запичащо
фуражи и сухо сено.
Хранене на зайците с дини
Дините и отпадъците от тях, както и зелените им
стъбла може да се дават на зайците чисти и ситно нарязани. Недозрелите дини при освобождаване площите
на бостаните също трябва да се използват.
Дините съдържат лесноусвоими захари, витамини,
минерални соли, малки количества белтъчини и сурови
влакнини. Използват се за храна на всички категории
зайци при постепенно приучване до достигане количества 150-200 г дневно за младите зайци и 150-400 г
за възрастните.
Пъпешите
Пъпешите и отпадъците от тях са също сочен фураж,
който зайците консумират с апетит. Пъпешите са по-богати със сухо вещество и захари от дините. Недозрелите
и негодни за храна на хората пъпеши, отпадъците при
консумацията им, листната маса и стъблата в зелено
състояние, нарязани ситно, се дават на зайците от
всички възрастови групи. Понеже действат слабително,
трябва да се използват в по-малки количества от дините
и тиквите.
Хранене на зайците с картофи
На зайците се дават дребните картофи, които не може
да бъдат използвани за храна на хората. Освен тях може
да се използват и да се дадат обелките от картофите.
Преди да се дадат на зайците или преди да бъдат обелени, картофите трябва да се измият добре. Дребните
картофи и обелките се сваряват, водата се изхвърля, а
те се дават в ограничени количества. Ако отпадъците
от картофите се мият след обелването на картофите,
губят се много хранителни вещества. Картофите, които
са позеленели, е най-добре да се обелят, като обелките
се изхвърлят, а те се сваряват. Стъблата не се използват за фураж. Картофите съдържат лесноусвоимите
въглехидрати, витамините В1, В2 и С, но са бедни на
белтъчини и минерални соли.
КОГА И КАК СЕ ЗАСАЖДА БАДЕМЪТ
Най-благоприятният срок за засаждане на бадем е
през есента до настъпването на зимните студове - от
началото на ноември до средата на декември. При
пропускане на този период засаждане на бадем може
да се извърши и рано напролет. Разстоянията за засаждане са 6x4 или 6x5 метра. При риголвана почва
дупките се изкопават с размери 50x50x50 см, а при
нериголвана -100x100x60 сантиметра.
Корените на бадема са много чувствителни на подсъхване и затова трябва да се покриват с мокра слама или да се заравят с пръст, докато дръвчетата се
засаждат, за да се предпазят от слънце и вятър. Отстраняват се само засъхналите, болните, силни наранените или счупени корени. Реже се до здрава тъкан,
с гладки отрези, насочени надолу към земята. Дебе-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

лите и здрави корени не се режат късо. На дръвчето
се запазват колкото е възможно повече и по-дълги
корени, което осигурява лесното прихващане и бързото му развитие. Ако корените са засъхнали, потапят се във вода за 1-2 денонощия или се заравят
с пръст и се поливат и така престояват, докато се
освежат. Предварително в каца, кофа или дупка, направена в земята, се приготвя добре разбита каша
от 1 част пресен говежди тор и 3 части глина, разредена с вода. Във всяка дупка се внасят 12-15 кг
угнил оборски тор, 150-200 г суперфосфат и 80-100
г калиев тор или 300-350 г растителна пепел.
Торовете се смесват добре с пръст от горния
30-сантиметров почвен слой и с тази смес се запълват две трети от дупката. Забива се подпорен кол
на разстояние около 10 см от стъблото на дръвчето, откъм страната на вятъра. Някои сортове бадеми
(Ароматичен и други) имат изкривени стъбла и привързването им към кол предотвратява по-нататъшното им изкривяване. Корените се потапят в глинената каша и се разполагат свободно, без прегъване
в дупката и без да се допуска засъхване на кашата.
Пресният говежди тор стимулира калусипането на
раните на корените и образуването на нови, с което
се улеснява прихващането. Дръвчето
се засажда на дълбочината, на която
е било в разсадника,
т.е. 2-3 см по-високо от повърхността
на почвата. Засипва се само с рохкава пръст от горния
почвен пласт, като фиданката се стръсква 1-2 пъти
отгоре надолу, за да не останат празнини между
корените. Претъпква се внимателно с крак, около
стъблото се прави чаша, за да не се оттича водата
от падналите дъждове. Полива се с 1-2 кофи вода, за
да се навлажни и уплътни почвата около корените.
Отгоре се мулчира със слама, дървени стърготини,
фолио, сухи листа и други. Стволът се обвива с хартия, летвички или други метални или пластмасови
обвивки, за да се предпази от гризачи.
Бадемът се формира в свободно растяща корона. Резитба на бадем за формиране е най-добре да
се направи през пролетта, след преминаването на
студовете. Когато няма покарали преждевременни
клонки, съкращава се на 6-7 пъпки над определената височина на стъблото, която варира при различните сортове от 80 до 100-120 см до първия скелетен клон. При прокарали преждевременни клончета
се премахват всичките по стъблото, като се оставят
само 6-7 в зоната на короната и всяко се съкращава
на две пъпки. По-високостоящите клончета се изрязват заедно с водача. През вегетацията се филизят
сгъстяващите леторасти, премахват се и израсналите по стъблото, както и издънките. През 4-5-ата година се запазват най-добре разположените скелетни
клони и разклонения, а сгъстяващите се премахват.
По-силно растящите се потискат чрез съкращаване
над подходяща пъпка и разклонение.
Подходящи за засаждане сортове бадеми са от
групата на кожночерупковите – Нонпарел, Ароматичен, Аспарух, Юбилей, и на мекочерупковите Приморски, Кримски и други. Важно е да се знае,
че бадемът се опрашва кръстосано и е необходимо
да се засаждат най-малко два сорта. Добри комбинации са Нонпарел с Ароматичен, Аспарух и Марково
11 или Приморски с Кримски, Десертен или Юбилей. Всички комбинации трябва да включват сортове бадеми, чийто цъфтеж да протича приблизително
в едно и също време.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ИСОП
Исоп (Hyssopus officinalis) е билка, която идва от
Средиземноморието и днес се отглежда в много
градини и дворове. За лечебните му свойства се споменава, че ако черният дроб на човек е отслабен от
тъга и мрачни настроения, то билката може да внесе
топлина в тялото и ума, както и да раздвижи соковете
в тялото. Това наблюдение е вярно и до днес.
Исопът е богат на етерични масла, флавоноиди,
танини и ябълчена киселина. Има спазмолитично,
противокашлечно, отхрачващо и противовъзпалително действие. Билката се препоръчва при хроничен
бронхит, хроничен катар на червата, хронични възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт,
диспепсия, запек.
Това, което трябва да се направи е
просто да се вземе вода и пресен
исоп. Ето и самата
рецепта:1 ч.л. ситно нарязан исоп се
залива с 250 мл.
вряла вода, оставя
се да кисне и докато е топла напитката се пие по
половин чашка 2-3 пъти дневно.
Външно се препоръчва за плакнене на зъбите и
устата при възпаления, както и за гаргара, а също и
за промивка на рани.
Започнете деня с тази прекрасна сутрешна напитка.
В 1 ч.ч с чешмяна или минерална вода сложете пресен исоп: цветчета и листенца. Да стои цялата нощ
покрито. Сутринта прецедете. Напитката е много
полезна, има леко горчив вкус, който се използва и
за тонизиране на стомаха. Изпийте я преди да сте
закусили.
Исоп може да се ползва и ако се изпотявате прекомерно, вкл. и през зимата: вземате от изсушената
билка 2 пълни ч.л. и заливате с 250 мл. вряла вода.
Стои покрито 15 мин. Прецеждате и пиете на малки глътки. Добре е лечебният курс да продължи 3
седмици, като си правите от полезния чай сутрин и
вечер по една ч.ч.
Лечебният исоп се препоръчва и за подсилване на
имунната система. Билковата смес, която трябва
да направите е лесно изпълнима: смесете листа
от коприва, листа от малини, маточина, мащерка,
невен, шипка и исоп. Разбърквате добре. Вземате
2 ч.л. и заливате с 250 мл. вряла вода. Оставяте 15
мин. да кисне покрито. Прецеждате и пиете на малки
глътки. Лечебният курс продължава 20 дни, сутрин
и вечер на гладно по 1 ч.ч. от напитката. Зареждате
се с витамини и подсилвате организма да се справя
с вируси, бактерии и инфекции.
Билката има специфичен вкус и заради това често
присъства в кухнята като подправка.

СЛИВОВ СЛАДКИШ

Продукти:
- 2 яйца,
- 1 ч. ч. захар,
- 1/2 ч. ч. олио,
- 3/4 ч.ч. прясно
мляко,
- 2ч.ч. брашно,
- 1 бакпулвер,
- сливи,
- пудра захар
Приготвяне:
Яйцата се разбиват със захарта, добавя се олиото, млякото, брашното
и бакпулвера. Разбъркайте добре и изсипете готовата
смес в намаслена и набрашнена форма. Отгоре наредете
разрязани на две сливи, с разреза нагоре.
Печете в загрята на 180 градуса фурна за около 35 –
40минути. Извадете,охладете и поръсете с пудра захар.
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!

Пустиня. Изтощен турист се лута, вече накрая
на силите си. Среща местен и пита:
- Извинете, къде наблизо има оазис, вода,
сянка?
Местният отговаря спокойно:
- Вървите направо, все направо и следващия
петък завивате надясно...
Разярена съпруга буди мъжа си посреднощ:
- Пешо, вчера бях оставила две бутилки ракия в
хладилника. Защо сега има само една?
- Щото не съм я видял...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

