
8 - 14 юли 2019г., година (XV), 27 /712

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

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Кметът на Община Сатовча – д-р Ар-
бен Мименов връчи грамоти за принос 
в областта на образованието  на  изяве-
ни ученици от СУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий“, с.Сатовча, класирани на първи 
места и представили достойно училище-
то и Общината в национални, междуна-
родни конкурси  и проекти през учебна-
та 2018/2019 година.  
С награди бяха удостоени следните 

ученици:
Амет  Палов – VIII б клас
Асан Калвун - VIII б клас
Атидже Шарифова - VIII б клас
Венцислав Хаджиев - VIII б клас
Данка Капсъзова - VIII б клас
Джамал Бакалов - VIII б клас
Евелина Бошнакова - VIII б клас

Елина Кальонева - VIII б клас
Емине Качанова - VIII б клас
Кристиян Джилджов - VIII б клас
Мира Арнаудова - VIII б клас
Нанси Хаджиева - VIII б клас
Нери Арнаудова - VIII б клас
Росиана  Орманова - VIII б клас
Сайрет  Мейзинев - VIII б клас
Снежана Шекерова – IX а клас
Гюлджан Дзаганова - IX а клас
Силвия Юмер - IX а клас
Мирослава Хаджиева - IX а клас
Емин Юруков - IX а клас
Цветелина  Говедарова - XII б клас

Грамота получи и техният учител - 
г-жа Райка Славчева за принос в облас-
тта на образованието.        ЧЕСТИТО!

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2019 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, който 
ще се проведе в дните 19, 20 и 21 юли 2019 година , че са определени такси, както следва

1. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти (ресторанти и сергии):
• лек автомобил     – 5.00 лв.;
• микробус      –10.00 лв.;
• товарен автомобил    – 20.00 лв. 
2. За търговски сергии:
•  За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 

25 кв.м е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.
За търговци, предлагащи продукти:
- продукти на грил    – 300.00 лв. ( без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер     – 150.00 лв. (без търговки маси и предлагане  на напитки)
- дюнер     – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане
             на напитки)
- печено     – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане
             на напитки)
- печено     – 200.00 лв. (без търговски маси) 
- риба цаца    – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук  – 30.00 лв. 
- сладолед     – 50.00 лв.
- понички     – 80.00 лв. 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 
- за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
- за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и 

други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии 

става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан,
телефон за връзка 0879 / 12 17 49.     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Инициативният комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2019, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района в дните 19, 20 и 21 юли 2019г.

(петък, събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
19  Юли 2019 година  (петък)

   20:00 часа  - Изпълнения на певиците Ива и Велислава Костадинови 
21:00 часа   - Изпълнения на певицата Крисия 

20  Юли 2019 година  (събота)
17:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при
                          НЧ „Първи май - 1956” с. Ваклиново   
17:45 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и 
                          танцова група при НЧ „Просвета -1938” с. Кочан
18:30 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  НЧ „Св.св.Кирил и  

  Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:15 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -  

  1937” с.Плетена 
20:00 часа  - Концерт на певеца Хамид Имамски 
21:00 часа  - Концерт на певеца Милко Бошнаков 
22:00 часа  - Откриване и поздравления 
22:15 часа   - Концерт на певицата Гери Никол
23:30 часа   - Заря

21  Юли  2019 година (неделя)
10.00 часа - Музикални  изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
  с. Вълкосел
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци при
  НЧ „Граничар - 1952” с. Туховища
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при    

  НЧ „Искра - 1953” с. Годешево
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ
  „Пробуда - 1928” с. Слащен
12.00 часа - Музикални изпълнения на народната певица Гуна Иванова                           
13.00 часа - Фолклорен хумор със Зоя Колева

Спортна програма :
12.00 часа- Канадска борба  
13.00 часа- Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2019Г.

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вакли-

ново - 2019 година ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; Блок Б, 

ред 1 и Блок В е 50.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил - 5.00 лв.
- за микробус     - 10.00 лв. 
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата сума 

чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955,  ул. „Димитър Благоев” №1, област Благоевград
получател: Кметство село Кочан, за Иво Тюфекчиев, тел. 0879/121749

ГРАМОТИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА - 
Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ, 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ И ПРОЕКТИ   

На 28 юни 2019 година се проведе заседание 
на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- актуализация на Поименния списък за капита-

лови разходи на община Сатовча за 2019 година;
- актуализация на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, 
в община Сатовча през 2019 година.
Общинският съвет даде съгласие:
- за  внасяне на мотивирано предложение в МОН 

за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
– село Долен, НУ„Васил Левски” – село Осина, 
и Детска градина – село Осина, в Списъка със 
защитените детски градини и защитените училища 
в Република България за учебната 2019/2020г.;

- за образуването на една група в детска гради-

на „Кокиче” в село Жижево с 9 деца и една група в 
Детска градина в село Долен с 9 деца;

- за провеждане на публичен търг с явно надда-
ване за продажба на земеделски имот № 076039 
с начин на трайно ползване друга селскостопан-
ска територия, с площ от 3,415 дка, местността 
Карамешинско по картата на землището на село 
Долен и определи начална тръжна цена в размер 
на 4 951,75 лева;

 - за провеждане на публичен търг с явно наддава-
не за отдаване под наем на масивна сграда – гараж, 
със застроена площ от 30 кв. м, находящ се в източ-
ната част на ПИ - 86 по плана на село Годешево за 
складово помещение, с начална тръжна цена 75.00 
лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване 
три години по договор;         ...Следва на стр.2

.: 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 67

На 13 юни се проведе Национално външно оценяване по дигитални компетент-
ности. В оценяването се включиха 33 ученици от 10 клас от СУ - Сатовча.
Учениците работиха над тест и практическа задача. Тези от учениците, които 

имат над 50% успеваемост получиха сертификати от Министерството на образо-
ванието и науката.
От 33 ученици участвали в оценяването, 24 получиха сертификати по Европей-

ската референтна рамка за оценяване. Сертификатите бяха връчени от директора 
на училището - г-н Джеват Дунчев.
От участвалите 47 училища в оценяването в област Благоевград, СУ Сатовча се 

нарежда на 18 място, което е едно много добро представяне на учениците.
Поздравления за учениците от 10 клас, г-жа Кавракова и г- жа Айролова.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

11 Юли 2019, Четвъртък,
 Световен ден на населението
 Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 на 

Управителния съвет на Програмата на ООН 
за развитие от 30 юни 1989г. по повод ражда-
нето на пет милиардния жител на планетата 
(11 юли 1987). 

12 Юли 2019, Петък,
Празник на Национална гвардейска част 

С Постановление 124 на Министер-
ския съвет от 14 май 2001 г. е създадена 
Национална гвардейска част и е приет 
Правилник за нейната структура, органи-
зация и ред за използване. Гвардейска част 
е правоприемник на активите, пасивите, 
архива и другите права и задължения на 
Представителния батальон и на Гвардей-
ския представителен духов оркестър като 

звена от организационната структура на Столичното военно комендантство. 
Националната гвардейска част е извън числения състав на Българската армия 
и участва в представителни мероприятия. Има свое знаме, печат и отличителен 
знак. В нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести и 
представителен духов оркестър. 

13 Юли 2019, Събота,
 На тази дата е роден Гaй Юлий Цезaр 
Гай Юлий Цезар е римски държавник и поли-

тик (110-44 г. пр. Хр.), който остава в историята 
като изключителен държавен деец, но той е 
смел пълководец и талантлив писател. Името 
му се преобразува в титлата, което на немски 
се казва „кайзер“, а при славянските народи „цар“. Цезар е бил обожествяван 
след смъртта си и наричан Божественият Юлий и всички римски императори 
са почитали култа към него. Цезар е бил военен трибун (73 пр. Хр.); едил 
(65 пр. Хр.); претор (62 пр. Хр.), а Сенатът му дава всички възможни титли: 
„Гражданска корона за храброст“, „Пожизнен диктатор на Рим“ и „Баща на 
родината“. Заедно с Помпей и Крас образува Първият триумвират, като три-
умвират покорява (58-51 пр. Хр.) цяла Галия и Британия. Най-популярната 
фраза на древността се приписва, именно на Юлий Цезар: Veni, vidi, vici 
(означава: „дойдох, видях, победих“) според Плутарх, така той е писал на 
приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при Зела над Фарнак II, 
сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е използвана и на емблемата на 
тютюневата компания „Филип Морис“, която произвежда цигарите „Марлбо-
ро“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар преминава река Рубикон и навлиза 
на територията на римската република начело на армията. 

14 Юли 2019, Неделя,
 Национален празник на Франция
 Националният празник на Франция е Денят 

на превземането на Бастилията /1789 г./. Праз-
никът и до ден днешен се отбелязва в цялата 
страна и придружен с много събития. Въпреки 
че има и французи, които считат превземане-
то на Бастилията за началото на национална 
трагедия, повлякла след себе си екзекуцията 
на законния Крал Людвик ХVI, гражданската война, якобинската диктатура. 
Бастилията e построена през 1382 година. Крепостта e пазела подстъпите 
към Париж, но френската столица бързо се разраства и бастилията става 
затвор, предимно за политически затворници. Така за 400 години в нея по-
падат много знаменитости като Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. Дори, 
два пъти затворник в Бастилията е и Волтер. Бастилията става символ на 
всевластието на краля, поради тази причина и падането й се възприема като 
победа на революцията. Съществуват и няколко „легенди“ за превземането 
на Бастилията. Историческите документи свидетелстват, че обсадата на Бас-
тилията започва след като сред парижани тръгнали слуховете за решението 
на краля да разгони Учредителното събрание и да свали от поста държавен 
контрольор на финансите реформатора Жак Никер. Гражданите, решили да 
окажат съпротива и тръгнали към Бастилията, за да вземат оръжието, което 
се съхранявало там. Съвременниците на събитията не виждали нищо симво-
лично в действията си. Обаче, затворници в крепостта се оказали само седем 
души, а гарнизонът наброявал всичко 110 войника. Щурмът на крепостта 
продължил около четири часа. Тълпата нахлула в крепостта, началникът на 
гарнизона бил разкъсан, а крепостта разрушена. В отговор на случилото се 
кралят възстановил на длъжност Некер и извел войските от Париж. Легендата 
гласи, че на развалините на Бастилията се появил надпис – “Тук танцуват”.

Н О В И Н И
8 - 14 юли 2019г., брой 27

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

 IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО
ИЗКУСТВО „МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ” 

Краен срок: 30 септември 2019 г. 
В конкурса могат да участват всички деца на въз-

раст от 5 до 18 години, от всички звена - ДГ, ЦОП, 
ЦПЛР, ЛФ, школи и ателиета, индивидуални участни-
ци, разпределени в четири възрастови групи:

I. Група - от 5 до 7 години - Деца от предучилищна 
възраст

II. Група - от 8 до 10 години - Ученици от 1 до 4 клас
III. Група - от 11 до 15 години - Подрастващи от 

5 до 8 клас
IV. Група - от 16 до 18 години - Девойки и младежи 

от 9 до 12 клас
Рисунките за първа възрастова група следва да бъ-

дат нарисувани на картон с размер А4. За останалите 
възрастови групи съответно следва да бъдат нарису-
вани на картон с размери 35х50 см. (без паспарту) с 
материали по избор на участника.
Приложните творби следва да бъдат изработени 

с екологични материали по избор на участниците, 
с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи и 
други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса.
Рисунките и приложните творби няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.
Организатори: Община Бургас, Народно читалище „Христо Ботев 1937” – Бургас, 

Регионална инспекция на околната среда и водите – Бургас.

1. Не съди хората. Не говори лошо за човек 
в негово отсъствие. Той също е частичка от 
божественото съвършенство, каквато си и ти.

2. Усмихвай се. Постоянно. Това лекува ду-
шата и създава настройка на доброжелателност 
към теб самия и към заобикалящия те свят.

3. Не поемай отговорност за развитието на 
други хора, за техния мироглед и щастие – всеки 
сам кове своя живот. Всеки има своята карма и 
лично духовно развитие. Позволи на другите да 
бъдат други и да минат по собствения си път.

4. Не съди себе си и действията си от ми-
налото – без това минало нямаше да го има 
настоящето. Спри да се връщаш към минали 
грешки – това е безсмислено разхищение на 
енергия. Просто не ги повтаряй.

5. Не се вкопчвай в нищо – нито в хора, нито 
във вещи. Ако нещо си е отишло, значи това е 
било необходимо на вселената, но най-вече – 
на теб. Твоята личност, твоето его може да се 
държи за нещо, което счита за жизнено важно, но 
душата ти знае най-добре от какво се нуждаеш!

6. Прощавай с лекота. Обидата е вътрешен 
конфликт, който ражда болести на душата и тя-
лото. Когато усетиш обидата в себе си, вгледай 
се в нея, виж откъде е дошла – от чувството за 
собствената ти значимост или от усещането за 
безполезност. Изпрати към нея лъч светлина от 
сърцето си и наблюдавай как обидата и нетър-
пимостта се стопяват.

7. Намали мисловните брътвежи – това отнема 
голямо количество енергия. Опитвай се по-често 
да се вслушваш в душата си и така постепенно 
ще изхвърлиш отпадъците от ума си.

8. Отнасяй се по-осъзнато към тялото си. 
Често му давай възможност да се отпуска и 
отпочива – тогава енергията в него ще се движи 
по правилния начин.

9. Учи се да говориш по-малко. Непрекъсна-
тото бърборене разпилява енергията, особено 
когато е подхранено и с емоции. Изпробвай 
следната техника: когато в живота ти се случи 
нещо важно, не разказвай на никого, дори и да 
изпитваш крещяща нужда от това. Така ще съх-
раниш в себе си силата и енергията на случилото 
се. По същия начин, когато някой друг те въвлича 
в своята история, запази спокойствие и не поз-
волявай да бъдеш въвлечен в чуждите емоции.

10. Защитавай се от негативното. В момента, 
в който усетиш негативна енергия или постъпка, 
отправена към теб, веднага насочи противопо-
ложното към нея. Ако ти крещят – кажи мила 
дума; ако те мразят – обичай. Но не го прави при-
видно, а осъзнато и от сърце. Това ще успокои 
отсрещния. Най-добрата защита е вътрешната 
светлина!

11 .  З а п о ч -
ни  да  правиш 
това, което ти 
се  струва  не -
възможно и от 
което се страху-
ваш. Рамките и 
ограниченията, 
в които е затво-
рен всеки човек, 
блокират силата 
му и свободата 
да  бъде  себе 
си. В началото 
ще ти изглежда 
трудно, но по-
степенно ще от-
криеш в себе си огромен потенциал за различни 
дейности. Започни с малки неща, тренирай ума 
си и излез от рамките на невъзможното.

12. Не предавай дълбоката си същност. Не 
се заблуждавай, че можеш да бъдеш щастлив 
от това, че ще отговориш на нечии очаквания и 
надежди. Не дължиш нищо на никого. Длъжен 
си единствено да не предаваш себе си. Слушай 
гласа на сърцето си, а не лицемерното нашеп-
ване на егото.

13. Всеки ден научавай нещо ново. Обогатявай 
душата си с нови впечатления, сърцето си – с 
мъдрост, и ума си – с полезни знания. Намирай 
време за четене – в книгите е натрупан хилядо-
летен опит и мъдрост.

14. Изключи от обкръжението си хора, които те 
дърпат назад, които крадат от жизнените ти сили. 
Избягвай онези, които съдят, които се оплакват и 
злословят. Не се връщай към хора, с които вече 
нямаш нищо общо, дори и преди да не е било 
така. Някои хора си отиват заедно с миналото. 
Движи се напред! Избирай тези, с които да 
общуваш. Не забравяй, че винаги разполагаш с 
тази свобода – да избираш.

15. Бъде честен със себе си. Не живей в са-
мозаблуда, дори и това да е по-лекият път. Не 
забравяй, че хората не са това, което си предста-
вяш; светът не такъв, какъвто ти се иска да бъде. 
Погледни истината в очите и живей в реалността. 
Не заблуждавай и хората около себе си.

16. Обичай без условия. Да обичаш някого с 
условието да бъде такъв, какъвто очакваш, или 
да прави това, което искаш, е манипулация и 
неуважение към свободата на другия. Обичай и 
себе си така. Обичай себе си такъв, какъвто си. 
Бог също те обича по този безусловен начин.
И не забравяй, че един ден тялото ти ще умре. 

И времето, с което разполагаш, е ограничено. 
Затова всеки ден се грижи за своята душа.

16 СТЪПКИ КЪМ ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ

...продължава от стр. 1
- за сключване на договор с изпълнител без да се 

провежда открит конкурс или договаряне за провеж-
дане на сечи в учреден сервитут върху поземлени 
имоти в горски територии – държавна собственост, 
за изграждане и обслужване на подземен водо-
провод за обект „Подмяна на етернитови тръби с 
тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от 
водохващане „Врисе – 2” до резервоар Плетена 
– ПИ № 054026 в землището на село Плетена, 
община Сатовча”;

- за сключване на  договор за покупко-продажба 
на имот УПИ I, ПИ - 280, 283 и 284, кв. 70а, частна 
общинска собственост,  с площ от 750 кв. м. по 
плана на село Вълкосел със собственика на законно 
построената сграда „Софтов – 77” – ЕООД, село 
Вълкосел; 

-  за анексиране срока на договор № ФС01-
0332/08.06.2018 г. за учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, до 31.12.2025 г. чрез допъл-

нително споразумение и да се извърши основен 
ремонт на помещението, собственост на община 
Сатовча, находящо се на втори етаж от админи-
стративна сграда, построена в УПИ I, пл. № 756, кв. 
18 по плана на село Сатовча, с използваема обща 
площ 141,50 кв. м;

- за одобряване на задание за проектиране и 
допускане изработването на Подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвържда-
ване на ново трасе на въздушен електропровод 
20 кV, минаващо в момента през имоти 020024, 
020181, 020015, 020023, 020198, 020195 по КВС 
на землището на село Кочан, община Сатовча.
Предостави на Общинска служба по земеделие 

– Сатовча, земя от общинския фонд, придобита от 
общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ 
за възстановяване на наследниците на: 

- Мустафа Хюсеинов Кисьов – бивш жител на 
село Слащен, имот № 000523, находящ се в мест-
ността Папалев дол, землището на село Слащен, 
община Сатовча, с площ 0,733 дка.



ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.3
„СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ 
СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2014 – 2020
От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи 

приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопан-
ства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и пред-
приятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
Общият размер на средствата, които се предос-

тавят по процедурата за подпомагане на малки 
земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. 
Финансовата помощ за един кандидат не може да 
надвишава левовата равностойност на 15 000 евро 
за период от пет години.
Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова 

подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел 
повишаване на конкурентните им предимства и про-
изводство на качествени селскостопански продукти.
Проектните предложения се подават по електронен 

път чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на 
интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са 
уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган 
на ПРСР. Кандидатите могат да задават допълни-
телни въпроси и да искат разяснения във връзка с 
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предложения. 
Въпроси ще се приемат на електронната поща: rdd@
mzh.government.bg.
Бенефициерите могат да се възползват безвъзмезд-

но от услугите на Националната служба за съвети 
в земеделието, която ще им окаже подкрепа при 
подготовката на документите, необходими за участие 
в подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 
малки стопанства“.

До 14-ти юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-

декларация по ЗДДС, ве-
дно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период 
- месец юни. 

2. Подаване на VIES-
декларация от регистри-
рано лице, което е извър-
шило 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 по-
лучените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
юни 2019 г. 
До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за юли за 

корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за вто-
ро тримесечие за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец юни.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец юни.

Съгласно Договора за изменение и допълнение на 
Националния рамков договор за медицински дейности 
(НРД) 2018 г.: „При хоспитализации - планов прием, 
изпълнителите за извънболнична медицинска помощ 
издават само „Направление за хоспитализация/лече-
ние по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) и 
приемащите лечебни заведения не могат да изискват 
от тях да назначават допълнителни консултации и/
или изследвания, изискуеми за изпълнение на кли-
ничната пътека“.

Въпрос: Цял месец се опитвам да се запиша при 
личен лекар в гр. София, защото тук ми е насто-
ящият адрес, но всеки ми отказва под предтекст, че 
листата му е пълна. Какво мога да направя в тази 
ситуация? Очевидно е, че изпускам срока, защото не 
очаквах, че в нито един квартал няма да мога да се 
запиша. Към кого да се обърна и кой ще ме запише, 
защото усещам, че са ми нарушени правата като 
пациент и човек, който си плаща осигуровките 
години наред. 
Отговор от НЗОК: В съответствие с Наредбата за 

осъществяване правото на достъп до медицинска по-
мощ здравноосигурените лица имат право свободно 
да избират лекар в лечебно заведение за първична 
извънболнична медицинска помощ на територията на 
цялата страна, сключил договор с НЗОК.
Справка за общопрактикуващите лекари, сключили 

договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК 
– www.nhif.bg - „Информация за договорени дейности“ 
- линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ 
– подлинк „Общопрактикуващи лекари“.
Формулярът за избор на общопрактикуващ лекар 

може да закупите или да попълните разпечатан обра-
зец - безплатно, от официалната интернет страница на 
НЗОК - www.nhif.bg. Документът е поместен в секция 
„За гражданите”.
Лекарят има задължението да оказва дължимата 

медицинска грижа на всички здравноосигурени лица, 
записани в пациентската му листа.
Липсва норма, по силата на която общопрактикуващ 

лекар да откаже вписване в пациентската си листа на 
здравноосигурени лица, които са го избрали.
При отказ на общопрактикуващ лекар да Ви впише 

в пациентската си листа, обърнете се за съдействие 
към районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с 
която той има сключен договор. (РЗОК София - 1408 
София, ул. “Енос” № 10, вх. Б.) Може да подадете 
жалба до РЗОК.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 юли 2019г., брой 27

ЖИВОТНОВЪДИТЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО 
СХЕМАТА DE MINIMIS ДО 15 ЮЛИ 

До 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на доку-
менти по схемата de minimis за земеделските стопани, 
отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и 
кози – майки. Документи ще се подават лично или 
чрез упълномощено лице в областните дирекции на 
фонда по постоянен адрес за физическите лица и по 
адрес на управление за юридическите лица. Бюджетът 
е в размер на 26,3 
млн. лева.
Общият размер 

на помощите de 
minimis за един 
земеделски про-
изводител, както 
и за едно и също 
предприятие, не 
може да надхвър-
ля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 
лв.) за период от три бюджетни години (2017 – 2019).
След обобщаване на приетите заявления ДФ „Зе-

меделие“ ще определи размера на помощта за всеки 
бенефициент. Помощта ще бъде изплатена на стопа-
ните до 9 август 2019 г.
За помощта могат да кандидатстват фермери, които 

са подали валидно заявление за директни плащания 
за 2019 г. Средствата се отпускат за допустимия брой 
животни за Кампания 2018 г. по схемите за директни 
плащания. Фермерите трябва да имат най-малко 5 
броя крави, юници или биволи, както и не повече от 
15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018, да са овцевъди със стада от 
10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, минимум 
301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 
15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018.
Ставката се разпределя според броя на стадата, 

съответно до 40 лева за крава, юница или биволи до 
250-то животно, до 20 лв. за крава, юница или биволи 
от 251-то до 500-то животно; до 15 лв. за овца-майка 
или коза-майка при минимум 10 животни и до 7 лв. 
за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-
малко 301 животни.
Ползвателите на помощта трябва да имат и актуална 

регистрация като земеделски стопани, да нямат из-
искуеми задължения към ДФ „Земеделие“, да не са в 
открито производство за обявяване в несъстоятелност, 
да не са обявени в несъстоятелност или ликвидация.

СПОРЕД ОДОБРЕНАТА ОТ ЕК ПРОГРАМА
ПО ПЧЕЛАРСТВО 2020-2022 Г. ЩЕ ИМА
ПОМОЩ И ЗА ПОДВИЖНИТЕ КОШЕРИ
Европейската комисия одобри Националната про-

грама по пчеларство на България за периода 2020-2022 
г. с общ бюджет от 6,4 млн. лв. за всяка една от трите 
години на прилагането. Половината от средствата са 
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 
а останалите 50% - от националния бюджет.
Големият плюс е, че освен прилаганите до момента 

мерки в бъдещата програма са одобрени и нови.
За първи път ще се финансират разходи за подвижно 

пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за 
пчелните семейства и ще повиши добива на пчелен 
мед и пчелни продукти. Освен това, ще се запази 
съществуващото биоразнообразие от растителни и 
дървесни видове у нас.

Ще продължи и подпомагането за покупка на нов 
прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремарке-
та, платформи), прилагано и в предходната програма. 
Включени са и дейности за обучения на пчелари.
По Програмата ще се финансира и провеждането на 

пазари, където местни пчелари ще могат да предлагат 
продукцията си, с цел популяризиране и увеличаване 
на потреблението.
Отново ще се подпомага ефективната борба с 

икономически значимите заболявания по пчелите 
- вароатоза и нозематоза, като  ще се финансират 
изследванията.  
Проверките за остатъчни количества вещества от 

пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и 
пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие 
също ще бъдат допустими.
По Националната програма ще се предоставят 

средства за инвентаризация на съществуващата у 
нас медоносна растителност, с цел по-равномерно 
разпределение на броя на пчелните семейства според 
вида паша.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2019г.

Въпрос: На внучката ми, която е на 5,6 години 
предстои операция на трета сливица в болница 
ххх. От там искат предварителни изследвания 
на ПКК, СУЕ, протромбиново време, фибриноген, 
кръвна захар, К,Nа,CRP, за да я приемат по кли-
нична пътека №38 /или 30/ не се разчита точно 
и МКБ Y35.2 Общопрактикуващата лекарка ни 
обясни, че не може да ни издаде направления, тъй 
като влизали в клиничната пътека от 01.01.2019г. 
От болница ххх казват, че не могат да я приемат 
без тези изследвания и да пуснат направлението 
за операция. Моля да ми отговорите от къде 
трябва да ни издадат направления за кръвните 
изследвания. Благодаря предварително.
Отговор от НЗОК: В случая вероятно става дума 

за клинична пътека № 138 «Оперативно лечение на 
заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със 
среден обем и сложност».
При хоспитализация (вкл. планова) по клинична 

пътека, всички необходими изследвания (консул-
тации) за диагностика на съответното заболяване 
следва да се извършат в лечебното заведение за 
болнична помощ.
Когато необходимите изследвания (или част от 

тях) са били извършени предварително, в болницата 
те може да не се повтарят, а да бъдат използвани 
резултатите от тези изследвания. Давността на 
предварително извършените клинико-лабораторни 
изследвания е 7 дни, в зависимост от вида им и 
клиничната преценка на лекуващия лекар.
При съществуващи индикации за хоспитализации 

по съответна клинична пътека, болницата, която ще 
извърши хоспитализацията, не може да изисква от 
пациента да прави предварително каквито и да било 
изследвания или консултации.



БЪРЗИ И ЛЕСНИ СЪВЕТИ ЗА
ОХЛАЖДАНЕ В ЖЕГИТЕ   

Жегата настъпва и единственото, 
което ни се иска е да се разхладим. 
Трябва да го направим така обаче, 
че да не се простудим.

 1. Охлаждане с вода
Една възможност е да се потопим 

в един хладен басейн и да прека-
раме повече време край него. Но когато го няма, и душ 
с леко хладка вода върши чудесна работа. Има и трети 
вариант: просто да разхладим подмишниците. Добре е 
към охлаждането да се включи обливане с леко хладка 
вода и ръцете (китки и до лакътя), и само след няколко 
минути усещате как главата сякаш мисли по-нормално, а 
кръвообръщението се подобрява.
Четвърта възможност е периодично да се охлаждат 

някои зони на тялото: напр. слепоочия, врат, деколте,  
наплискване на лицето, а също стъпалата, обтриване на 
целите ръце с хладен компрес.

2. Внимателно с климатиците
Температурната разлика вътре/ вън не трябва да е голя-

ма, предупреждават специалистите. Ако сте били по-дълго 
навън на високи температури и влезете в студено поме-
щение по-дълго време, можете да си докарате летен грип.

 3. Нежен масаж
Отекли крака са нещо често срещано в жегите , тъй като 

именно заради топлината кръвта и лимфата се движат по-
бавно, а водата навлиза повече в съединителната тъкан. 
Затова един нежен масаж е добре дошъл! Прекарайте длан 
по лицето и шията, по лицето движенията трябва да са 
отвътре навън. При масажа на ръце и крака разтривката 
е винаги в посока към сърцето: от ръцете към рамото и 
от стъпалата към бедрото нагоре.
За да нямате подути крака, променяйте често височината 

на краката.
 4. Колко вода да пием?
Този въпрос е един от най-задаваните в жегата. Трябва 

да се изпива дневно между 1.5 и 2 л. вода. Пийте винаги, 
когато усетите жажда, без да ангажирате ума си колко 
точно течности се поели.  Организмът ви знае най-добре. 
Нормално е при прекомерни жеги и изпотяване количе-
ството вода да се удвои, и дори да се утрои.
Битува неправилното мнение, че ако пиете по-малко 

течности, по-малко ще се изпотявате. Ако не поемате 
достатъчно вода, особено в горещините, когато сте под 
температурен натиск, то кръвта се сгъстява и това води 
до умора, световъртеж,  падане на кръвното налягане,  
замаяност, липса на концентрация. Друга опасност от 
сгъстяването на кръвта е образуването на тромби.

 5. Забравете за алкохола
Алкохолът в жегите има свойството да „източва” водата 

от тялото, именно чрез разширяване на порите и кръвонос-
ните съдове. Той насърчава и бъбреците да отделят повече. 
Затова наблегнете на вода и нискокалорични течности. 
Плодовите сокове е желателно да се разреждат с вода (в 
съотношение 1: 1), избягвайте газираните напитки.
Пийте още айрян, чайове,  особено се препоръчва мен-

тов чай, тъй като билката има охлаждащ ефект.  Избягвайте 
също енергийните напитки, и  др., които имат много захар.
Не прекалявайте и с кафето, не повече от 3-4 чашки. 

След кафето пийте вода, за да сте поели повече течности.

ОРЕХ, ПОЛУЧЕН ОТ СЕМКА, НЯМА ДА 
ИМА КАЧЕСТВАТА НА МАЙЧИНИЯ СОРТ
Орех, получен от семка няма да има 

качествата на майчиния сорт. Затова 
дървото се размножава вегетативно, 
освен това така ще започне да ражда 
още към 4-ата 5-ата година. Растения 
от семка имат плод най-рано след 
8-10 години, а редовно ще берете оре-
хи от тях след 20-25 години. Единственият недостатък 
на вегетативното размножаване е, че дърветата живеят 
по-кратко, в зависимост от подложката -до 40-80 години. 
Най-дълъг е животът, ако за подложка се използва обик-
новеният орех. Това е масовият случай у нас.
Въпреки че са познати няколко начина, в практиката се 

използва почти единствено размножаване чрез присаж-
дане. То е доста трудно и процентът на прихващане е по-
малък в сравнение с останалите овощни видове.
Най-широко се прилага окулирането на прозорче. Пра-

ви се от средата на август до началото на септември. За 
подложка се използват семеначета от обикновения орех, 
те трябва да са дебели около 10-12 мм в диаметър. Се-

мената за подложките се засяват през есента или рано 
напролет. Преди това трябва да са стратифицирани във 
влажен пясък и при ниски температури в продължение 
на 70-90 дни. Присажда се на 3-5 см над почвата откъм 
северната страна. Със специален двоен нож се изрязва 
пъпката от калема с част от кората. На подложката, чрез 
два напречни отреза със същия нож и един надлъжен 
с овощарско ножче, се отваря прозорчето. Отделеното 
щитче с пъпката се поставя под повдигнатата кора на 
подложката и в зависимост от ширината на щитчето ко-
рата се изрязва така, че прозорчето да е по-широко от 
щитчето с около 2-3 мм. После се привързва плътно с 
рафия или синтетична лента. След 15-20 дни превръзка-
та леко се разхлабва. Към края на ноември присадените 
пъпки се покриват с почвен слой около 20-25 см, преди 
това се застилат с пясък или ситна слама. След като пре-
минат зимните студове, се отгрибват и подложката се 
изрязва на около 0,4-0,5 см над пъпката.
Орехът може да се присажда и на калем по начините, 

които се прилагат и при другите овощни видове - на 
разцеп, на седло, под кора, на „кози крак“, на страничен 
зарез, на копулация. 

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ДОМАТИТЕ 
ЦЪФТЯТ, НО НЕ ФОРМИРАТ ПЛОДОВЕ
Много често срещан проблем е доматите да цъфтят, но да не 

връзват плодове. Понякога цъфтежът е много обилен, но всички 
цветове опадат и на растенията не се формират никакви завръзи. 
Когато това се наблюдава върху преобладаващата част цветове, 
тогава трябва да се вземат спешни мерки. Причините могат да бъ-
дат различни, но важното в случая е да се определи правилно коя 
е тази, която препятства връзването на плодове.
Причини за отсъствието на завръзи
1. Лошо опрашване
Неприятна е ситуацията, когато цве-

товете опадат, а вместо доматчета 
започват да растат прогресивно само 
чашелистчетата. Това показва, че цве-
товете не са били опрашени. В редки 
случаи може да се наблюдава и при 
доматите, отглеждани на открито, но 
преди всичко засяга тези, които се отглеждат в закрити съоръжения.
Дори при отсъствие на опрашители тези домати, които растат на 

открито, са в по-благоприятна позиция, защото и най-слаб порив 
на вятъра помага за опрашването, но в оранжериите няма такъв. 
Затова е наложително храстите да се разтръскват периодично.

2. Неподходяща температура на въздуха
Доматите са култура, която има проблеми с формирането на 

завръзи, както при ниски, така и при високи температури.
Оптималната температура по време на цъфтеж е 20-25 градуса. 

При тези условия те се чувстват най-добре и нямат проблеми със 
завръзите. При отглеждане в закрити съоръжения това се постига 
по-лесно, но на открито проблемът е по-сериозен – покриване при 
застудяване и засенчване при високи температури.

3. Пресъхване на почвата
По време на цъфтеж доматите се нуждаят от повече влага от 

обичайното. Тъй като цъфтежът обикновено съвпада с началото 
на летните горещини, то поливките трябва да се увеличат.
Доматите трябва да се поливат своевременно и да не се допус-

ка пресъхване на почвата, защото недостигът на влага може да 
доведе до изсъхване и опадане на цветовете.

4. Неправилно подхранване
Неправилното подхранване по време на цъфтеж може да създа-

де сериозни проблеми при доматите. Ако съдържанието на азот е 
по-високо от необходимото, това ще насочи силите на растенията 
от цъфтеж към активно развитие на зелената маса.
По време на цъфтежа трябва да се даде приоритет на фосфор-

ните и калиевите торове.
5. Качествени семена
Използването на качествени семена е гаранция за добро опраш-

ване. Това е много важно за хибридните сортове (F1). Добре е да 
се купуват от доказали се фирми, защото при ниско качество на 
семената доматите цъфтят, но не формират завръзи.

6. Болести и вредители
Болните и нападнати от вредители домати просто нямат дос-

татъчно сили да формират и изхранват плодовете, защото всички 
хранителни вещества се ориентират към борбата с болестта.
Когато доматите не само изхвърлят цветовете си, но като цяло 

растенията се променят (листата се деформират, оцветяват, по-
жълтявят и изсъхват), трябва незабавно да се прегледат. Важно е 
лечението или борбата с вредителите да започнат навреме.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ВЕЧЕРНАТА ИГЛИКА
Освен обикновената вечерна иглика (Oenothera 

biennis) има и втори вид растение, който също се 
използва за добиване на тлъсто масло. Той се среща 
най-вече в градините като декоративно растение, но 
е популярно и в диво състояние. Това е червената 
йонотера (Oenothera glazioviana). Тя се отличава с 
особено големи цветчета  с червени чашелистчета.
Вечерната иглика се разтваря само при залез слънце, 
а на сутринта съцветието изчезва.  Затова в немско-
говорящото пространство вечерната иглика е позната 
като „нощна свещица”, т.е името й се свързва с цъф-
тежа през нощта.
Други имена –„ шунков 
стрък”, „шункова трева” 
намекват за това, че ко-
рените на растението се 
оцветяват в червено  при 
кипване в гореща вода.
Въпреки, че лечебната билка не е била позната 
на гърците, латинското й име е с гръцки произход. 
„Оinos” означава вино, „Тher”- животно. Думата пък 
„biennis „ означава, че е двугодишно растение.
Медицинска употреба
Семената от маслото на вечерната иглика може да 
изиграе ценна роля като поддържаща терапия при 
невродермит. То облекчава сърбежа и лющенето на 
кожата, намалява зачервяванията и възпаленията. 
Установено е, че при засегнатите система от ензими, 
която произвежда в тялото гама-линоленова кисели-
на не работи и именно липсата на тази киселина се 
компенсира с употребата на масло от вечерна иглика 
(тлъсто масло).
Допълнителните индикации са свързани с проти-
вовъзпалителните й свойства – напр. ревматоиден 
артрит . Добри резултати са наблюдавани и при ПМС 
( предменструален синдром) и климактериума.
Народна медицина: приложение
Кашата от раздробените корени се използва при 
контузии и навяхвания. Танини (дъбилни вещества), 
които се срещат в листата се прилагат при разстрой-
ство, а пък консумацията на корените като зеленчук 
действа общоукрепващо.
Има готови продукти като хранителни добавки. 
Маслените извлеци се предлагат и като капсули  от  
0,5 g . От тях възрастните трябва да вземат  до 3 пъти 
дневно х 4 капсули. Терапевтичната доза е да се по-
ема от 240 до 320 mg линоленова киселина дневно.
За подобряване сухотата на кожата могат да се из-
ползват кремове и мази, които я съдържат. Симпто-
мите се подобряват след най-късно 12 седмици упо-
треба. Продължителността на вземането е 6 месеца.

 „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 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

При лекар, практикуващ ирисова диагностика, влиза 
пациент.
Лекарят поглежда в окото му и казва:
- Имате цироза, перфорация на язвата и хроническа 

астма...
- Ужас! Бихте ли погледнали и другото око?
- Защо?
- Ами, това е стъкленото...

- Как си, сине, добре ли си?
- Добре съм, мамо. В пандиза ни хранят, обличат, 

климатик има, лежим
- Чудесно! Да не те изгонят! Умната! 

Изпрах си дрехите на 30 градуса, както пише на етикета. 
Сега като ги просна на 40 да не се повредят нещо?

ри лекар практикуващ ирисова диагностика

ЦАРЕВИЧНИ МЪФИНИ С АНАНАС    
Продукти:

- ½ чаша масло 
- ¾ чаша нарязан ананас от 
консерва
- 1 чаша брашно
- 1 чаша царевично брашно 
- ½ чаена лъжичка сода
- ½ чаена лъжичка сол
- 1 чаша прясно мляко 
- 2 яйца

 Приготвяне: Загрейте фурната на 190 градуса. 
Подгответе форма за мъфини или отделни кошнички, 
намазнете ги и ги набрашнете. Разтопете маслото в 
тиган на средна температура, докато покафенее леко. 
Свалете от огъня и в него запържете ананаса. Оставете 
да се охлажда настрани за 20 минути. Пресейте браш-
ното, царевичното брашно, содата, солта. Оставете 
настрани. В купа разбийте яйцата със захарта, добавете 
ананаса. Разбъркайте още веднъж с дървена лъжица. 
След това смесете сухата и мократа смес. Бъркайте, 
докато двете се комбинират добре. Разпределете сме-
ста във формата за мъфини и печете в загрята фурна 
до суха клечка или около 30 минути.


