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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

Традицията продължава. Денят на светите братя Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета и култура и на славянската писменост  -24 май се 
отбеляза във всички населени места от община Сатовча. След едногодишно 
прекъсване, поради въведено извънредно положение през 2020 година отново 
се проведоха тържествени мероприятия в чест и признателност към славян-
ските първоучители - светите братя Кирил и Методий, и към великото им дело.

 В тържествените програми и поздравления към всички бивши и настоящи 
учители и възпитаници и културни дейци се чуваха думи на благодарност и 
признателност, думи на равносметка и надежда за развитието и бъдещето на 
родното образование и култура. В свои трогателни слова дванадесетокласни-
ците от четирите гимназии изразиха благодарността си към преподаватели и 
родители за подкрепата, която им е оказвана през годините, за напътствията и 
постигнатите високи резултати. 
На тържествата в гимназиите в селата: Слащен, Кочан, Вълкосел и Сатовча 

кметът на общината д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на випуска, 
издигна националното знаме под звуците на химна на Република България, 
след което награди завършващите отличници, като им пожела успешна канди-
датстудентска кампания и успешна професионална реализация. 
Една от най- вълнуващите традиции на този ден отново беше официалното 

прощаване с училищното знаме на дванадесетокласниците – абитуриентите 
и предаването му в ръцете на нова знаменна група – знаменосец и асистенти
През тази учебна година община Сатовча изпрати 112 абитуриента, от които 

36 отличника. Абитуриентите в СУ- Вълкосел бяха 39, от които 11 завършиха с отличен успех. СУ- Слащен изпрати 26 абитуриента, от които 10 с отличен успех. 
СУ- Сатовча изпрати 30 дванадесетокласника, от които 9 с отличен успех. СУ-Кочан изпрати 17 абитуриента, от които 6 отличника. 
Абитуриентите от село Вълкосел се за поредна година се отказаха от показността да дефилират с бални дрехи в центъра на селото. Дванадесетокласниците от 

СУ-Кочан също не организираха бална вечер. Абитуриентите от СУ-Слащен традиционно имаха организирана абитуриентска вечер на 23 май. Абитуриентите от 
СУ-Сатовча дефилираха на главната улица в Сатовча и празнуваха абитуриентска вечер в комплекс „Дъбраш“.

Традицията продължаваа ДДенят на светите братя Кирил и Методий на бълТ Д бб К ММ й бб



Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола
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25 Май 2021 година, Вторник,
Еврейски празник Шавуот 
Празникът е наричан още Празник на жът-

вата или Празник на цветята. Буквалният пре-
вод на думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ 
и идва от това, че с него се отбелязват точно 
7 седмици от най-древния еврейски празник 
Пасха (Песах). На Шавуот се празнува полу-
чаването на Тората (Петокнижието, което е в 
основата на Стария завет - първите пет книги 
от Библията: Битие, Изход, Левит, Числа и 
Второзаконие, известни под името Мойсеево 
петокнижие). Празникът съвпада с жътвата. На този ден се ядат млечни продукти, 
домовете и синагогите се украсяват със зеленина. Правят се излети в природата 

или се гостува в стопанства. 
26 Май 2021 година, Сряда 
Седмица на солидарност с народите 

от несамоуправляващите се терито-
рии 
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 

2911 на Общото събрание на ООН от 
2 ноември 1972 г. първоначално като 
седмица за солидарност с колониалните 
народи от южната част на Африка, Гви-
нея-Бисау и островите Зелени нос (сега 
Република Кабо Верде), които се борят 

за свобода, независимост и равноправие. С резолюция A/RES/54/91 на Общото 
събрание на ООН от 6 декември 1999 г. е преименувана в Седмица за солидарност 
с народите от несамоуправляващите се тери-
тории. Започва от 25 май - Деня на Африка. 

29 Май 2021 година, Събота,
Международен ден на миротворците 

от ООН 
Отбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 

на Общото събрание на ООН от 11 декември 
2002 г. в знак на почит към мъжеството и 
себеотрицанието на всички участници в 
операциите за поддържане на мира по света. 
Годишнина от решението /1948/ на Съвета за 
сигурност на ООН за провеждането на първа-
та миротворческа операция в Близкия изток.

ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС YOUTH4REGIONS 2021
Условие за участие:
- могат да кандидатстват сту-

денти по журналистика и млади 
журналисти (на възраст между 
18 и 30 г.);

- можете да участвате като 
изпратите кратка статия (2500–
6250 знака) или кратък виде-
орепортаж (2–3 минути), които 
отразяват проект, съфинанси-
ран от Европейския фонд за 
регионално развитие или Кохезионния фонд.

 Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и 
правилата за участие в конкурса тук.

 33 избрани кандидати ще получат възможност да вземат участие в обуче-
ния по журналистика и регионална политика на ЕС и да посетят редакции на 
медии и офиси на европейски институции по време на Европейската седмица 
на регионите от 11 до 14 октомври в Брюксел.

 За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма.
 Краен срок за участие: 12 юли 2021 г.
 За контакт: youth4regions@euregionsweek.eu.      

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

В далечно кралство живяла принцеса, която 
щяла да се омъжи за прекрасен принц. Зла вещица 
й завидяла и решила да погоди номер на младото 
момиче.
Злосторницата се наговорила с три змии да 

омагьосат принцесата. Първата усойница трябвало 
да докосне красавицата и да я превърне в много 
грозна жена.
Втората пък трябвало да я зарази с неизлечима 

болест. Третата змия трябвало да изплаши прин-
цесата и тя да изгуби гласа и ума си.
Вещицата била сигурна, че планът й ще успее. 

Тя искала да съсипе принцесата и да се омъжи 
вместо нея за принца.
Злосторницата пуснала змиите в градината, 

където момичето се разхождало, и зачакала, 
скрита в храстите.
Планът на злата магьосница обаче напълно 

пропаднал. Змиите тръгнали към принцесата, но тя 
била толкова добра, чиста и мила, че нито едно от 
трите проклятия не подействало. Вместо младата 
жена да се изплаши от животните, тя започнала 
да им се възхищава.

Колко велик творец е природата! Всяко нейно 
дело е малко чудо, коментирала принцесата пред 
своя бъдещ съпруг, гледайки животните.
Щом видял отношението на годеницата си към 

змиите пък, принцът още повече се влюбил в 
своята избраница.
Притчата ни напомня, че животът често ни 

изпраща беди и проблеми. Хората ни засипват 
с лоши думи и обвинения. Това са трите змии в 
историята. Но когато останем добри и верни на 
себе си, без да се поддаваме на лошото, в крайна 
сметка всичко се нарежда.

ПРИТЧА ЗА ВЕЩИЦАТА И ТРИТЕ ЗМИИ

 КОНКУРС 24-МАЙ – ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ
Играй и спечели с Кохинор България обявява конкурс 

посветен на „ 24-май“- Ден на българската просвета, 
култура и славянска писменост. Конкурса включва: 
Три категории по избор: стихче, есе, стихотворение. В 
конкурса могат да участват деца на възраст: от 7 до 15 
години. С публикуваните творби се попълва следната 
информация : име, години и имейл адрес на страницата 
на Кохинор България www.koh-i-noor.bg от 17.05.2021 
до 28.05.2021г. Творбите ще бъдат публикувани от ад-
министратор на фирмата на страницата във facebook, 
кадето ще се гласува под всеки пост. https://www.facebook.
com/KohinoorHardtmuthBulgaria/. Първите три творби с 
най-висок рейтинг( харесвания) ще получат награди( комплект училищни материали на 
стойност 30лв.) и възможност за печат на творбата върху наш тефтер. Дата на обявяване 
на победителите: 01.06.2021г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.05.2021 г.
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Отговор от НЗОК: За да Ви се признаят придобити 
здравноосигурителни периоди във Великобритания, 
с цел включването им в осигурителната система на 
България и гарантиране непрекъснатост на здравнооси-
гурителни Ви права, ще е необходим удостоверителен 
документ – британски формуляр S041.
Формулярът се издава от компетентната британска 

институция единствено при поискване по служебен 
път от НЗОК/РЗОК. Затова  трябва да попълните за-
явление по образец, което е публикувано на интернет  
страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Между-
народни въпроси“, подменю Европейска интеграция 
– линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, 
придобити в различни държави от ЕС“ (https://www.
nhif.bg/page/192). Към заявлението се изисква да  бъде 
приложена попълнена от Вас анкета на английската 
осигурителна институция – HMRC (CA3916 application 
form) и  изброените в нея документи.
Документите за изискване на формуляр S041 се пода-

ват в НЗОК или в районната здравноосигурителна каса 
(РЗОК) по местоживеене – лично или от упълномощено 
лице, или чрез лицензиран пощенски оператор. Адре-
сите и телефонните номера на районните здравнооси-
гурителни каси са публикувани на интернет страницата 
на НЗОК в меню „Контакти“.
За допълнителна информация относно подаването на 

необходимите документи може да се обадите  в ЦУ на 
НЗОК на  тел.: +359 2 965 9116 или в съответната РЗОК.
Полученият формуляр от Великобритания  следва 

да представите в Националната агенция за приходите 
(НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по 
постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени 
в документа, месеците без данни за здравно осигурява-
не в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран 
здравноосигурителният Ви статус.

Въпрос: Може ли частна лаборатория да взима 
доплащане за ПСР. Не се ли поема изцяло от касата 
изследването!
Отговор от НЗОК: Ако в лабораторията сте предста-

вили направление за медико-диагностична дейност (бл. 
МЗ-НЗОК № 4), и лабораторията е сключила договор 
с НЗОК за извършване на изследването (списък на ла-
бораториите, извършващи изследването „Полимеразна 
верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да 
видите на сайта на НЗОК - www.nhif.bg - в рубрика 
Актуално covid-19), Вие трябва да заплатите т.нар. 
цена „биологичен материал“. Вероятно в случая става 
дума за нея.
За медико-диагностични дейности в лабораторията 

съответният изпълнител може да определи цена „био-
логичен материал“, като сумата се заплаща от здравно-
осигуреното лице. В случай че пациентът заплаща цена 
„биологичен материал“, лечебното заведение не може 
да изисква от него за изследвания в същата лаборатория 
такса по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигурява-
не, т.нар. потребителска такса (понастоящем 2.90 лв.).
В лечебни заведения, извършващи медико-диагнос-

тични дейности, за които не се плаща цена „биологичен 
материал“, здравноосигурените лица заплащат таксата 
по чл. 37 от Закона за здравното осигуряване (т.е. по-
требителска такса).
От заплащането на такса в лаборатория се освобож-

дават само лицата без доходи, настанени в домове за 
деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст 
и домове за социални грижи.
НЗОК заплаща изследването за Ковид-19 само за 

здравноосигурени лица.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА СТОПАНИТЕ ОТЧИТАТ 
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКИТЕ НА КАРТОФИТЕ
До 31 май сто-

паните, които са 
кандидат ства -
ли по схемата за 
държавна помощ 
„Помощ за ком-
пенсиране раз-
ходите на земе-
делски стопани, 
свързани с изпъл-
нение на мерки 
по „Национална програма от мерки за контрол на по-
чвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи 
(Elateridae)“ трябва да представят отчетни документи 
за извършените дейности по третиране на картофени-
те насаждения. Периодът на прием по схемата бе от 9 
март до 14 май 2021 г. Финансовият ресурс по помо-
щта е 1,8 млн. лева. Средствата ще бъдат изплатени до 
22 юни 2021 г, напомнят от ДФ „Земеделие“.
От подкрепата могат да се възползват малки и сред-

ни предприятия – земеделски стопани, които отглеж-
дат картофи на площи с размер над 1 дка.
Размерът на помощта за борба с вредители по карто-

фите е до 100 % от разходите по закупуване на проду-
кти за растителна защита, но не повече от 850 лв./ха, с 
включен ДДС. По схемата ще се компенсират напра-
вените разходи само за тези препарати, които са раз-
решени в Република България за химичен контрол на 
почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи 
(Elateridae).
Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ 

„Земеделие“.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПОЛУЧИХА НАД 45 МЛН. ЛЕВА
ПО НАТУРА 2000 ЗА КАМПАНИЯ 2020

Държавен фонд 
„Земеделие“ изпла-
ти 45 369 995 лева 
по мярка 12 ,,Пла-
щания по Натура 
2000 и Рамковата 
директива за води-
те“ от ПРСР 2014-
2020 г. за Кампания 
2020. Субсидии по-
лучиха 11 204 земе-
делски стопани.
Мярката подпомага фермери със земи в обхвата на 

защитените зони по Натура 2000, които спазват забра-
ните и ограниченията за съответната защитена зона.
Финансовата подкрепа се предоставя под формата 

на годишни плащания на хектар земеделска площ за 
компенсиране на наложени режими (ограничения) за 
земеделски дейности, включени в заповедта на ми-
нистъра на околната среда и водите, за обявяване на 
съответна зона от Натура 2000.
Изчисленията на финансовата помощ са извършени 

съгласно Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на 
мярка 12 от Програмата за развитие на селските райо-
ни за периода 2014 – 2020 г., като размера и комбини-
рането на компенсаторните плащания за забраните са 
разписани в приложение № 1 от наредбата.

ЗАПОЧВАТ ПРИЕМИ ПО МЕРКИ „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА 
НА ЗЕЛЕНО“ И „ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ

От 17 май започна прием на заявления за финансово 
подпомагане по мерки „Събиране на реколтата на зе-
лено“ и „Застраховане на реколтата“ от Националната 
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
(НППЛВС) 2019 – 2023 г.
Приемът по мярка „Съ-

биране на реколтата на 
зелено“ ще е до 28 май 
2021 г. Определеният бю-
джет е в размер на 2 млн. 
лв. По мярка „Събиране 
на реколтата на зелено“ се 
финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, 
докато все още не са узрели, като по този начин добивът 
от съответната заявена площ се намалява до нула.
До 15 юни 2021 г. е приемът на заявления за предос-

тавяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на 
реколтата“. По нея ще се подпомага застраховането на 
реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими 
за финансиране са застрахователни рискове като небла-
гоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, 
заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), 
природни бедствия, загуби, причинени от животни, 
болести по растенията или нашествия от вредител, 
както и загуби, причинени от пандемии при хората.
Образци на документите за кандидатстване по двете 

мерки са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“.
Документи по мерките се подават лично или чрез 

упълномощено лице в Централно управление на ДФ 
„Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални 
програми и лицензии“, след предварително записан час 
на един от следните телефони: 02/8187 504; 02/8187 
505; 02/8187 512; 02/8187 513; 02/8187 514; 02/8187 
517; 02/8187 532; 02/8187 604 и 02/8187 624. С цел из-
бягване на големи струпвания от хора, бенефициентите 
да спазват стриктно предварително записаните часове, 
както и да носят лични предпазни средства.

АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ЗАПОЧНА ДА ИЗПЛАЩА ГОДИШНАТА

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ В РАЗМЕР НА 120 ЛВ.

Във връзка с получени запитвания от граждани, 
свързани с изплащането на тази помощ, отново на-
помняме, че съгласно разпоредбата на чл. 64 от За-
кона за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г., през тази година на пенсионери, на които 
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките 
и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. 
включително, се отпуска еднократно годишна фи-
нансова подкрепа за хранителни продукти в размер 
на 120 лв.
Информаци-

ята за лицата, 
които отгова-
рят на посоче-
ния критерий, 
се предоставя 
е ж е м е с е ч н о 
на Агенцията 
и териториал-
ните ѝ подраз-
деления - дирекциите „Социално подпомагане“ от 
Националния осигурителен институт.
Получаваната от гражданите компенсация към 

пенсиите в размер на 50 лв., както и всички помощи 
и добавки по Закона за хората с увреждания, Закона 
за семейни помощи за деца, Закона за социално под-
помагане, Закона за закрила на детето и др., не се 
вземат предвид при определяне на правото.
Важно е да се отбележи, че ако до м. декември 

2021 г. включително бъде променен размерът на по-
лучаваната от лицето пенсия, така че заедно с добав-
ките и компенсациите към нея да попадне в диапа-
зона от 300,01 лв. до 369 лв., ще му бъде изплатена 
финансова подкрепа за хранителни продукти в раз-
мер на 120 лв.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
КАТО СОБСТВЕНИК НА БЯЛО ПЕТНО?

Добър или не, режимът на „белите петна“ същест-
вува. Данни на земеделското министерство сочат, че 
тези площи в годините намаляват. За стопанската 
2018-2019 например те възлизат на 1 305 020 дка, или 
4,01% спрямо общата обработваема площ.
В Закона за собствеността и ползването на земедел-

ските земи е разписана процедура за уедрено ползване 
на земеделските земи чрез едногодишни споразумения. 
Тези бели петна, чиито собственик не е сключил дого-
вор за тяхното управление, се разпределят служебно. 
Правото на собственост обаче е неприкосновено. 
За тях се дължи рента, която собственик може да 

потърси в съответната общинска служба по земеделие 
(ОСЗ). Какви казуси могат да възникнат обаче, комен-
тират експертите.
Ако досега някой от 

роднините ви е взимал 
рентата и не сте се полу-
чили своя дял, най-добре 
е да сключите договор 
директно с арендатора. 
Информация за него може 
да получите в кметството или съответната ОСЗ. 
Желателно е да потърсите професионално юри-

дическо мнение, преди да сложите подписа си под 
договора. Той може да е за една година, като всяка 
година се преподписва. Ако изберете споразумението 
да бъде за пет или десет години, ще дадете сигурност 
на арендатора. 
Има опция заедно с подписването на договора да 

поискате авансово плащане на сумата или част от 
нея. Това право ви се дава по закон. Добросъвестните 
арендатори може да се съгласят да има клауза, според 
която рентата може да се актуализира във ваша полза, 
ако реколтата е добра.
Ако земята ви се обработва с години и никой от 

другите съсобственици не е получавал вашия дял, 
потърсете рентата си в местната ОСЗ. Нужни са ви 
документ за собственост, актуално удостоверение за 
наследници, лична карта и удостоверение от банката 
за вашата сметка. 
По закон арендаторът, който обработва тези бели 

петна, не може да започне работа, преди да е превел 
необходимата сума за тях. При нейното определяне се 
взема предвид средната за района рента. Системата 
автоматично разпределя белите петна на арендаторите 
според това, къде са сключени договорите им. Колкото 
повече договори имат, толкова по-голяма е вероятност-
та да получи тези земи.

До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от 

работодателя на 
авансовия данък, 
удържан през ме-
сец април за до-
ходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от 
работодателя на 
авансовия данък, 
определен по 
реда на чл. 42, ал. 
6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер 
на сумата от частичните плащания по трудови право-
отношения, направени през месец април, когато пъл-
ният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец април.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2021г.

Въпрос: В последните 10 години живях във Ве-
ликобритания и бях осигурена там. Какъв е про-
цесът за признаване на осигуровките ми от там, 
за да ги възобновя в България от юни нататък?



ЛОША МИРИЗМА ОТ ПЕРАЛНЯТА - 
КАК ДА СЕ СПРАВИМ

Ако пералнята излъчва 
лоша миризма, то тя може 
да се прехвърли върху из-
праните дрехи, без зна-
чение какъв прах и какъв 
омекотител сте използвали.
Има няколко причини, 
заради които дрехите мо-
гат да имат лоша миризма, 
дори след като са изпрани в 
пералнята и би трябвало да са чисти и да ухаят приятно.
Една от тях е, че изпраните дрехи могат да поемат 
лошата миризма, ако останат в пералнята за няколко 
часа или за през нощта, след като вече са били изпрани. 
Препоръчва се веднага след като се изперат, дрехите да 
се извадят от пералнята.
Самата пералня с миризмата, която се носи от нея, 
ни дава знак, че нещо не е наред и трябва да обърнем 
внимание. Това може да се случи след използването и в 
продължение на няколко години.
За да предпазите вашия уред, трябва след като извадите 
изпраните дрехи, да оставите пералнята отворена, за да 
може да се изпари влагата останала в нея. Ако я затва-
ряте веднага, след като сте извадили изпраните дрехи, 
има шанс да се образува мухъл, предизвикан от влагата.
Не събирайте мръсните дрехи в пералнята с дни, до-
като се събере достатъчно, за да я пуснете. Това също 
е причина за лошата миризма на дрехите, както и на 
пералнята. Използвайте кош за пране и слагайте дрехите 
в пералнята, само ако ще я използвате веднага.
По този начин ще предпазите гумените части, които лес-
но могат да поемат от неприятната миризма на мръсните 
дрехи и после да ароматизират неприятно цялата къща.
 Опитайте да смените праха за пране. Може проблемната 
миризма да е от него или омекотителя. Следете резерво-
арите за прах да не се задръстват от полепнал препарат.
Периодично сипвайте една доза прах за пране и пускайте 
пералнята да работи празна на 90–95 градуса и без ре-
жим центрофуга. Така ще осигурите измиването ѝ и ще 
премахнете лошата миризма.
Проблемът, заради който пералнята мирише неприятно, 
може да е във водата, която остава под барабана, ако 
пералнята не е свързана правилно към водопроводната 
инсталация.
Ако миризмата е силна и въпреки всичките ви опити 
не изчезва, най-добре е да смените маркуча за мръсната 
вода. След няколко години използване в него се натрупват 
мръсни отлагания с неприятна миризма.
Причината за миризмата може да е във филтъра на пе-
ралнята. Препоръчва се периодичното му почистване, 
за да се предотврати появата на неприятната миризма.

ГРАДИНАРСКО ИЗКУСТВО Е
ДА ЗАКАЛЯВАТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

Приспособимост-
та на растенията към 
непрекъснато проме-
нящите се условия се 
осъществява с помо-
щта на човека. Това 
е особено необходи-
мо при наличието на 
температурни колеба-
ния. Бавната и постепенна температурна закалка в млада 
възраст може да осигури на редица растения (включи-
телно и оранжерийни) възможност да оживеят при мно-
го екстремни температури – например краставиците мо-
гат да оцеляват в диапазона от 5 до 45 градуса по Целзий.
Кратковременните и бързи процедури не дават добри 

резултати.
Светлинното закаляване при отглеждане на растенията 

има относителен характер. Това се дължи на факта, че 
разсадът, а също и възрастните растения при включване 
на допълнително осветление незабавно задействат фото-
синтезните процеси.
Не така стоят нещата със закляването на плодовете, 

картофите и лука преди съхранение, а също на картофи-
те преди засаждане – там процесът на закаляване е много 
ефективен.

Съвсем естествено е, че що се отнася до хранител-
ните и водни режими, а също и до киселинността на 
почвата, за закаляване не може и да става дума. Нару-
шаването на границите на тези параметри водят много 
често до катастрофални последици. Излизането отвъд 
горните граници на оптималните стойности  на храни-
телните вещества и водата може да бъде полезно само 
за процесите на растеж на самите растения, но не и за 
реколтата. Всяко понижение под долните граници на 
стойностите със сигурност е вредно за растенията.
Зависимостта на добивите от оптимизиране на външ-

ните фактори за даден сорт от една и съща култура 
може да бъде ясно проследена тогава, когато се отглеж-
да при различни условия. Провеждани са експерименти 
с домати и кореноплодни.
При отглеждането на домати от даден сорт на откри-

то, в полиетиленова оранжерия и в специална камера (в 
камерата се подържат оптимални условия за отглежда-
не), се получава добив в съотношение 1:2:4 за един ква-
дратен метър. При селекцията на различните сортове се 
изхожда от това – при какви условия ще се отглежда и 
коя е най-благоприятната среда.
Още по-очебиен е резултатът с бавно растящите мор-

кови. В градината за дългия вегетационен период се по-
лучават примерно 6 кг/м2 за даден сорт, а в камера само 
за два месеца (или по-малко) –  до 20 кг/м2. При коре-
ноплодните условията на отглеждане оказват влияние и 
върху продължителността на вегетационните периоди.
Постоянството на светлинните и температурни режи-

ми, не нарушеният ритъм на подхранване и поливане 
значително ускоряват процесите на растеж и развитие, 
увеличават продуктивността на всяка плодна и зелен-
чукова култура.
Понятието – оптимален интервал на жизнените ус-

ловия на растенията, е известен за всяко едно от тях. 
Очевидно е, че в този случай трябва да се изхожда от 
факта, че средните стойности на всеки интервал са 
„най-оптимални“: например при киселинност (рН) от 
5,5-6,5 – 6,0; при температура 22-28 градуса – 25 граду-
са; влажност на почвата 70-85% – 77% и др.
Според природните и физически закони е невъзможно 

да се създадат тези най-благоприятни условия на околна-
та среда за живот и развитие на  растенията. Енергийни-
те загуби през вегетационния период намаляват потен-
циалните нива на добив на различните култури.

ПРЕЧИСТЕТЕ ЧЕРВАТА
С ИЗПИТАНИ НАРОДНИ СРЕДСТВА 

Изчистването на червата е възможно 
без слабителни средства, а с мляко.
Необходимо е да сварите една чаша 
мляко – вари се и се оставя една нощ 
на топло и защитено от светлина 
място. Проверявате млякото да не 
се превърне в извара или суроватка. 
Към вкиснатото мляко добавяте 
супена лъжица растителна мазнина 
разбърквате и изпивате.
Препоръчваме консумирането да стане вечер, защото 
тогава действа по ефикасно. На сутринта на празен 
стомах изяждате една скилидка обелен чесън, една две 
ябълки или салата от цвекло.
Салатата от цвекло се приготвя по следния начин: едно 
неголямо цвекло се настъргва на ренде, добавя се на-
стърган чесън, сол и слънчогледово олио. Всичко това е 
достатъчно за изчистване на червата.
Добре е сутрин да се закусва каша или салата от прясно 
зеле. Всеки може да изготви за себе си подходящо меню. 
Има много народни средства за почистване на организма;
При възпаление на червата ще ви помогне медено 
лечение.
Всеки вероятно добре знае, че медът е основният лечи-
тел на нашето тяло и с него се прави и традиционното 
почистване на червата.
Възпаление на дебелото черво или така наречената 
болест колит може да бъде излекувана, като в чаша 
студена вода се разтваря една супена лъжица мед и се 
изпива преди хранене. На ден трябва да се изпиват три 
чаши медена вода. Лечението продължава месец и по-
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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.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Баба задъхано пристига на гарата.
- Отдавна ли замина влака.
- Преди 5 минути.
- Слава бога. Не съм много закъснела.

Един мъж пуснал обява във вестника:
- “Търся съпруга”
На другия ден получил стотина писма. Във 

всички пишело:
- „Вземи моята!”

- По-красив си, когато си без очила!
- Мерси! И ти си по-красива... като съм без очила!

КОПРИВАТА МОРИ
ПРОЛЕТНИТЕ АЛЕРГИИ  

Сенна хрема, алерги-
чен ринит, полиноза 
са различни имена за 
алергичната реакция 
на организма, най-вече 
на горните дихателни 
пътища, към полени. 
Проявява се в кихане, 
сърбеж в носа, очите, 
устата, силно повишена секреция и чувство за умора и 
неразположение. Симптомите се засилват при слънче-
во, сухо и ветровито време и намаляват при дъждовно. 
Статистиката сочи, че 1 500 000 българи страдат от 
сенна хрема – това е около 20% от населението, като 
през последните 20 години броят на страдащите от 
алергичен ринит се е удвоил. На много хора, страдащи 
от сезонни алергии, се налага да ползват медикамен-
ти, за да се справят със симптомите.
Има обаче ефикасни природни средства за облекча-
ване на симптомите на пролетните алергии. Макар и 
неприятно пареща кожата при докосване, копривата е 
една от най-ефективните билки при алергичен ринит. 
Като антиоксидант, антимикробно и аналгетично 
средство копривата може да намали свързаното с 
алергията възпаление, без да причинява странични-
те ефекти, които носят някои лекарства. Пролетта е 
сезонът на свежата, крехка и прясно набрана копри-
ва. Готвенето на листата на копривата ще премахне 
ефекта на парене. Можете да я използвате за салати, 
супи, яхнии, както и да изсушите листата и да пиете 
ежедневно чай от тях.

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
Начин на приготвяне:
Предварително леко раз-

биваме 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 фур-
ната и оставяме да се охлади. След това го нарязваме 
и слагаме в стъклена кутия с капак и съхраняваме в 
хладилника. Десертът се сервира охладен.
ловина–два. Под влияние на меда червата се очистват от 
патогенни организми и има положителен ефект върху 
храносмилането.
Медът участва в изработването в организма на липсващи 
витамини, хормони и биологично активни вещества.
При хроничен ентероколит е добре да се използва мед с 
ябълков оцет. В една чаша вода се разтваря една супена 
лъжица ябълков оцет и се добавя една чаена лъжичка 
мед, приема се тази доза три-четири пъти на ден в про-
дължение на един месец или месец и половина. За една 
година следва да се направят три четири такива курса 
на лечение.
В галерията горе ви предлагаме три средства, с които 
може да прочистите лесно и успешно червата.


