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Община Сатовча
Об
С
стартира нова социална програма „Лична помощ“ считано
от 01.09.2019 година. Кметът на общината д-р Арбен Мименов подписа
споразумение с Агенцията за социално
подпомагане и Национален осигурителен институт за сътрудничество в процеса на осигуряване и предоставяне на
социалната услуга „Лична помощ“ на
територията на общината.
След последното изменение на Закона за личната помощ се прие Наредба
за включване на механизма на личната
помощ, която урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху
изпълнението по предоставянето на
механизма лична помощ и последващи
оценки на изпълнението. Регламентира
се и сключването, изменението и прекратяването
на споразумението за предоставяне и ползване
на лична помощ между ползвателя, асистента и
доставчика на лична помощ, както и изпълнение
на трудовите правоотношения при спазване на
изискванията на трудовото законодателство.
Услугата лична помощ представлява извършване на дейности от асистенти с цел подпомагане
на задоволяването на ежедневните потребности
и от битов и социален характер на ползвателя и
могат да бъдат грижи за лична хигиена, обличане и събличане, хранене, поддържане на хигиена в дома, пазаруване, приготвяне на храна,
придружаване на лицето до лечебно заведение,
подпомагане в дейности, свързани с персоналната автономност на ползвателя и други. Срока за
предоставяне услугата личен асистент е за времето определено в направлението издадено от
Дирекция „Социално подпомагане“ – срока на
ТЕЛК Решението.
Съгласно новия Закон за личната помощ
право на асистент имат:
1. Хората с право на чужда помощ с определени
90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност;
2. Децата с право на чужда помощ с определени
50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност;
3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност.
За включване в механизма „лична помощ“
посочените лица трябва да подадат заявления –
декларации и да имат изготвена индивидуална
оценка на потребностите по реда на Закона за
хората с увреждане и издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от
директора на дирекция „Социално подпомагане“
(ДСП) Хаджидимово, офис Сатовча.
Приемът на заявления – декларации за включване в механизма лична помощ е ежедневен, в
рамките на работното време и се осъществява в
деловодството на общината.

ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ
Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за
първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член
от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък
или равен на 400 лева. Този доходен критерий
не се изисква за деца с трайни увреждания, деца
с един жив родител и деца, настанени в приемни
семейства и в семейство на роднини или близки.
Молби-декларациите се подават по постоянен адрес до 15 Октомври, след записване на
детето в първи клас.
Размерът на тази помощ към момента е 250 лв.
Еднократната целева помощ за ученици по
чл. 31. се предоставя в пари и/или под формата
на социални инвестиции само веднъж за целия
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Лицето с увреждане/ неговият законен представител посочва избраното от него лице за
асистент.
В случаите, в които не е избран асистент, доставчикът на лична помощ, респективно Общината предлага такъв.
Към заявлението се прилага направлението с
определения брой часове месечно за лична помощ и се представя документ за самоличност за
справка.
Приемът на заявления – декларации за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ е ежедневен.
Асистент може да бъде само лице, което:
1. Не е поставено под запрещение;
2. Не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер и спрямо него не са налагани
мерки за защита по Закона на защита от домашно
насилие на ползвател на лична помощ.
Към заявлението кандидата за асистент прилага:
• Документ за самоличност за справка;
• Автобиография;
В срок от 7 дни от подаване на заявление-декларацията от ползвател на лична помощ, който
има посочен избор за асистент, специалистите от
Общинската администрация – Сатовча подготвят
споразумение с приложен план-график, изготвен
съвместно от ползвателя и асистента, с посочено
работното време и конкретните дейности, които
ще се извършват.
В 7-дневен срок от подписване на споразумението, кметът на общината сключва трудов договор с асистента, считан от 1-во число на месеца,
следващ месеца на сключване на споразумението.
Ежемесечно, в срок до 3 (три) работни дни от
края на отчетния месец, личният асистент е длъжен да представи в Общинската администрация
отчет по образец, който съдържа кратък доклад
за извършените дейности, подпис на асистента,
подпис на ползвателя или неговия законен представител и подпис на определеното длъжностно
лице в Общината, приело отчета.

От 1 юли 2019 г. започна
приемането на заявления-декларации за отпускането на
целева помощ за отопление
през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. Лицата
и семействата, нуждаещи се
от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално
подпомагане“ по настоящия
си адрес, като приемът на документите ще продължи до 31
октомври 2019 г.
Правоимащите лица и семейства могат да получат заявлението-декларация за отпускането на целева помощ
за отопление от съответната
дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес или да
я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално
подпомагане - меню „Социално подпомагане“, раздел 1
„Социални помощи“, секция
„Документи“.

385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер е определен със
заповед на министъра на труда
и социалната политика на база
на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за
битови потребители, изчислена
към 31 октомври т.г.
За новия отоплителен сезон,
като основа при определянето
на диференцирания доход за
отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който
е равен на двойния размер на
определения месечен гарантиран минимален доход.
Разширява се и обхватът на
подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните
коефициенти
за достъп до целевата помощ.
Най-голямо е увеличението
за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от
тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите,

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019г.
е публикувана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Направените промени предвиждат
осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите
групи чрез усъвършенстване на
механизма за целево енергийно
подпомагане.
Размерът на помощта е увеличен значително, като базата
за определянето му нараства от

отглеждащи сами децата си,
включени в образователния
процес.
С оглед на провежданата политика за стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система
са въведени и три нови целеви
групи, включващи: деца, които не ходят на училище; деца,
които не ходят на училище, но
са регистрирани в дирекции
“Бюро по труда“ и родители,
отглеждащи деца, които не ходят на училище.

Прилагат се следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството
за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през
който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по
трудови или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето ;
4. Удостоверение за раждане на детето (за справка);
5. Лична карта (за справка);
6. Протокол на ЛКК (ако има такъв);
7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);
8. Удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а,
период на обучение, при първоначалното запис- ал. 4, т. 2 ЗСПД);
ване на детето в първи клас. Помощта се възста9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по
новява, ако детето не постъпи в училище.
чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

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

12 Август 2019, Понеделник,
Международен ден на младежта
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/RES/54/120
на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999
г., за да се поощри диалога между младежите от
различни култури и диалога между поколенията.
13 Август 2019,Вторник,
Международен ден на леворъките хора
Обама подписва клетва като президент. Чества
се от 1984 г. по инициатива на Международната
конфедерация на леворъките във Великобритания.
Разбира се съществуват противоречиви стереотипи за
потенциалът на „левичарите“. Изследвания показват,
че завършили висше образование, чиято лява ръка е
по-развита, печелят с 13-21% повече от „десноръките” си колеги. Освен това,
левичарите по-често стават специалисти от висока класа - 53% срещу 38% и
са по-склонни да се занимават с различни изкуства. Неоспорим е фактът, че
левичарите са несравнимо повече сред художниците, музикантите, както и
някои категории спортисти. Всеки шести човек в света е левичар. Известни
леворъки политици и държавници през вековете са били Рамзес ІІ, Тиберий,
Юлий Цезар, Карл Велики, Луи XVI, Наполеон Бонапарт, Бисмарк, Симон
Боливар, Махатма Ганди, както и много британски крале и кралици - кралица
Виктория. В областта на технологиите най-известен леворък днес е създателят
на „Майкрософт“ - Бил Гейтс. Леворък е президента на САЩ Барак Обама,
както и редица негови предшественици като Бил Клинтън и Джордж Бушстарши, Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън, Джон Кенеди и Роналд
Рейгън. В армията от известни леворъки са Аристотел, Ницше, Леонардо да
Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей Рахманинов, Луис
Карол, Ханс Кристиан Андерсен, Марк Твен, Исак Нютон и Алберт Айнщайн.
Както и Моцарт, и Бетовен - техните произведения партията за лявата ръка
често е по-сложна и затова и до днес музикантите-левичари изпълняват тяхната музика по-добре от останалите си колеги. Лявата ръка се предпочита и от
Джими Хендрикс, Пол Маккартни, Кърт Кобейн, Ринго Стар. Към „клуба на
известните акьтори-левичари“ се отнасят и Чарли Чаплин, Мерилин Монро,
Киану Рийвс, Никол Кидман и Анджелина Джоли.
15 Август 2019,Четвъртък,
Успение Богородично (Голяма Богородица)
Успение (заспиване) на Пресвета Богородица е един от 12-те велики християнски празници, чествани и от православни, и от католици. Според Светото
писание това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска
земния живот и отива при сина си. Нейната смърт била тъй лека и блажена,
че приличала на заспиване. Оттук и думата „успение“ - заспиване. Според
народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица за разлика от
Малката Богородица, когато се чества рожденият ден на Христовата майка.
След тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които
жените след това раздават за здраве и за умрелите. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. Провеждат се родови
срещи, свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата
са прясна питка, украсена с порфорен орнамент, пиле каша, тиганици, варено
жито, царевица и тиква. Непременно се яде диня и грозде. Вярващите даряват
на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, пешкир и пари. В този ден
празнуват всички, които носят благословеното име Мария.
16 Август 2019, Петък,
Годишнина от рождението на Мадона
На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на Мадона
Луис Вероника Чиконе) – американска поп и рокпевица и актриса от италиански произход. Мадона е най-популярната поп
изпълнителка през 80-те и 90-те години на ХХ в., като славата
продължава и до днес.
17 Август 2019, Събота,
Международен ден на детския телефон на доверието
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международният съюз на детските телефони на доверието, официално признат от Комитета по правата на децата на ООН.
18 Август 2019, Неделя,
Професионален празник на миньорите
Отбелязва се с Решение 834 от 8 август 1996 г. на Министерския съвет на
църковния празник Успение на Свети Йоан Рилски - покровител на миньорите.
Празнуват и геолозите и работниците от енергийно-суровинния отрасъл.
Успение на Свети Йоан Рилски
На 18 август Българската православна църква отбелязва успението на Св.
Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българският светец от XI век е един от найпочитаните и уважавани у нас, покровител на българския народ и основател
на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около 876 г. в с. Скрино в
Осоговската планина. Живее по времето на княз Борис и сина му Владимир,
на цар Симеон и на сина му Петър - време на насилствено разпространение на
християнството в пределите на България. Според житието му, още като юноша
той копнее да се посвети в служба на Бога, затова напуска родното си място и
постъпва в манастир. Но, след като приема монашеството напуска манастира
и започва да се скита из българските земи. Св. Йоан Рилски обикаля Осоговско- Беласишките планини, Витоша, но най-много му харесала най-високата
и безлюдна - Рила, затова и тук по-късно основава едноименния манастир.

Наречен от народа Чудотворец, защото славата му че, помага на хората в беда и изцерява
от тежки болести се разнесла из целия Балкански полуостров. Легендата разказва, че
цар Петър I е отишъл от столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне с него но
монахът не пожелал да се запознае с владетеля поради смирение. Св. Йоан Рилски приел
плодовете и храната, но не и златото, което царят му дарил. Християнското му смирение
само увеличило славата и уважението, на което се радвал и увеличил броя на ученици,
които идвали при него. В края на живота си светецът се отдава на уединение в молитви
Богу. Умира през 946 г. и е погребан в малката манастирска църква на Светата Рилска
обител. Около 980 г. мощите му са открити и пренесени в София, а той е канонизиран за
светец. През 1183г. унгарският крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася
мощите му в Унгария, откъдето са върнати след четири години. След Освобождението на
България от византийско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 г.
Св. Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася из целия
Балкански полуостров и в Русия.

С ЕДМИЦА

НА

МСП: КОНКУРС

ЗА МЛАДЕЖКО ЕСЕ

2019

Краен срок: 16 август 2019 г.
Конкурсът за младежко есе, организиран от Генерална дирекция „Единен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, стартира за четвърти път и
търси становища, които да отговорят на следното:
„Напишете речта, която бихте изнесли като
нов комисар за МСП и предприемачеството пред
европейски предприемачи“.
Участниците трябва да са на възраст между 18
и 25 години (включително) и да са граждани на
страните от Европейския съюз или COSME.
Есетата не трябва да надхвърлят 2 500 думи.
Всички есета трябва да бъдат на английски език.
Един участник кандидатства с едно есе.
Награда: Пътуване до Хелзинки, Финландия.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 07.08.2019 г.
2
3
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
28
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7
3
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2
15
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9
1
8
1
1
3
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1

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 22 ɆȿɋɌȺ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ɉɨɥɭɜɢɫɲɟ
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ,
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ,ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ (ɦɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɝɨɪ)
ȼɢɫɲɟ / ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ (ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ)
ȿɥɟɤɬɬɪɨɬɟɯɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ (ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɧɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ -ɇɍɉ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ( ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ )
ɍɱɢɬɟɥ,ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɍɱɢɬɟɥ,ɮɢɡɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɡɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ -ȻȿɅ
ɍɱɢɬɟɥ, ɱɭɠɞ ɟɡɢɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ –ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɹ (ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ
ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ –ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɯɢɦɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼɢɫɲɟ / ɋɩɨɪɬ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ)
ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɍɱɢɬɟɥ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ɂɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ-ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ , ȼɢɫɲɟ
Ɇɟɧɢɞɠɴɪ,ɟɤɢɩ
ȼɢɫɲɟ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 136 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɋɟɡɚɱ,ɤɚɦɴɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ,ɞɨɝɪɚɦɚ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ-ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ,
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɩɪɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ / ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɋɪɟɞɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ,
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɛɚɧɰɢɝ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ,Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ, ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥ, ɦɨɞɟɥɢ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɦɟɞɢɚɬɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА: ГОЛАТА ДУША

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Веднъж при един мъдрец дошло младо момиче.
Красивата девойка обаче била обляна в сълзи.
- Какво да правя?- рекла тя. - Старая се винаги
да бъда добра към хората, да не ги наранявам,
да не ги обиждам, да им помагам с каквото мога.
И въпреки цялата ми доброжелателност, вместо
благодарност и уважение, получавам обиди и
горчива насмешка. Дори сред тях има такива,
които се държат откровено враждебно с мен.
Толкова несправедливо и обидно! Кажи ми какво
да правя мъдрецо?
Той я погледнал с усмивка и казал:
- Съблечи се чисто гола и мини така през града!
- Полудяхте ли?! Нали в този вид всеки би ме
обезчестил и кой знае какво още направил!
- Ето, виждаш ли! - усмихнал се отново мъдрецът. - Да разкриеш пред хората красивото си
тяло се срамуваш. Защо тогава ходиш по света
с гола душа? Тя е разтворена като тази врата.
Всеки, който поиска, влиза в твоя живот и ако
вижда твоите добродетели като отражение на
безобразието на собствените си пороци, то се
старае да те обиди, оклевети или унизи. Не всеки
има мъжеството да признае, че някой е по-добър
от него. Нежелаейки да се променя, порочният
човек воюва с праведника.
- Но какво да направя? - попиталo момичето.

- Да излезем, искам да ти покажа градината си.
Навън той продължил:
- Виж тези прекрасни цветя! Дълги години аз се
грижа за тях и ги поливам, но нито веднъж не съм
видял как се разпуква пъпката на цвете, макар че
след това се наслаждавам на красотата и аромата
на всяко от тях.
Бъди като цвете, разкривай сърцето и душата
си на хората бавно и незабележимо. Виж кой е
достоен да бъде твой приятел и да твори добро,
както се полива цвете с вода, и кой къса листчетата и тъпче цветята с крака.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Д О 25

СЕПТЕМВРИ УДЪЛЖАВАТ СРОКА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ
ПО ЛОЗАРСКАТА ПРОГРАМА
До 25 септември ще бъде удължен срокът за подаване
на заявления за авансови плащания по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в
предприятия“. Това предвиждат измененията в Наредбата за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г. Предложението подлежи на обществено обсъждане до 20 август.
В момента в действащата
нормативна уредба е заложено
заявления за авансови плащания
за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да
се подават до 10 септември, а по
мярка „Инвестиции в предприятия“ – до 5 септември.
Удължаването на тези срокове до 25 септември 2019
г. се налага тъй като след проведените приеми по двете
мерки – съответно в периода 28 януари – 8 февруари
2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ и в периода 17 – 27 юни 2019 по мярка „Инвестиции в предприятия“ е установено наличие на свободни
средства. Това доведе до необходимостта от отваряне на
допълнителен целеви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19 – 20 август 2019 г.
С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г.
ще се осигури възможност за навременно подаване на
заявленията за авансово плащане от бенефициентите,
сключили договор за предоставяне на финансова помощ
по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя, се казва в
мотивите на вносителите от МЗХГ.

НОИ

ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕВЕДЕНИ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЛЕД ЗАЯВКА ПО ИНТЕРНЕТ

Националният о сигурителен институт (НОИ)
изпраща съобщения за изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство или
при осиновяване на дете по
електронен път само след
заявка през интернет страницата на институцията.
От 12 август 2019 г. осигурените лица, които желаят да получават чрез SMS или по електронна поща
информация за преведените им суми, е необходимо
да заявят това чрез електронната услуга „Въвеждане/
промяна на координати за получаване на съобщения
от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи
от ДОО“. Тя е достъпна след въвеждане на ЕГН и
персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и
се намира в рубрика Е-услуги/Справки/По ЕГН и ПИК
на НОИ/Справки за парични обезщетения и помощи.

К АКВИ

СТЪПКИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМА ,
ЗА ДА ПОЛУЧА ЛЕКАРСТВАТА СИ

1. Да проверя здравноосигурителния си статус
Изключително важно е да имам непрекъснати здравноосигурителни права, за да получавам лекарства и
лечение от НЗОК. Мога да направя справка на интернет
страницата на НЗОК- www.nhif.bg и на сайта на Националната агенция за приходите - www.nap.bg, както и в
офисите на НАП в страната.
2. Да закупя рецептурна книжка на хронично болния.
Ø Рецептурната книжка на хронично болния се издава
на здравноосигурени лица, определени като хронично
болни със заболявания от “Списък на заболяванията, за
които се издава рецептурна книжка на хронично болния”
(Приложение № 5 на НРД 2018).
Ø В случай, че все още нямам издадена рецептурна
книжка, трябва да я закупя от аптека, сключила договор с
НЗОК. Личният лекар може да ме насочи къде се намират
тези аптеки в населеното място.
Ø Книжката се издава и попълва от общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) или негов заместник (за срока на заместване), при който сме осъществили постоянен или временен
избор. В нея личният лекар нанася съответния МКБ-код
на заболяването, след което книжката трябва да бъде
заверена в РЗОК.
Ø Заверената от РЗОК рецептурна книжка се представя отново на лекаря (ОПЛ, заместника му или на
специалиста) при предписване на лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели.
3. Ако за назначената ми терапия се изисква „Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“:
Ø лекарствени продукти от група IА - протоколите за
тях се разглеждат от комисия в Централното управление
(ЦУ) на НЗОК, която извършва експертиза по чл. 78, т.
2 от ЗЗО, и се утвърждават с решение на управителя на
НЗОК съгласно специални Изисквания на НЗОК при
издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни
заболявания;
Ø лекарствени продукти от група IВ - протоколите за
тях се разглеждат от комисия в РЗОК, която извършва
експертиза, и се утвърждават с решение на директора
на РЗОК, с изключение на лекарствени продукти, за
които изрично е посочено в съответните Изисквания
на НЗОК при издаване и утвърждаване на протоколи за
конкретни заболявания, че се разглеждат от комисията в
ЦУ на НЗОК и се утвърждават с решение на управителя
на НЗОК;
Ø лекарствени продукти от група IС - протоколите за
тях се заверяват в РЗОК, а за определени лекарствени
продукти, посочени в съответните Изисквания на НЗОК

при издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни
заболявания, заверяването се извършва след:
- извършена експертиза от комисията в РЗОК и решение на същата за заверяване на протокола; при отрицателно решение на комисията директорът на РЗОК издава
решение за отказ за заверяване на протокола, или
- извършена експертиза от комисията в ЦУ на НЗОК и
становище на същата до комисията в РЗОК за заверяване
на протокола; при отрицателно становище директорът на
РЗОК издава решение за отказ за заверяване на протокола.
4. Как да получа необходимите документи.
Ø В Изискванията на НЗОК за лечение на нашето
заболяване са описани специализираните комисии,
които следва да ми подготвят необходимите документи
и изследвания, които трябва да направя.
Ø За целта е необходимо да посетя лекуващия лекар
в лечебното заведение, упоменато в изискванията,
публикувани на сайта на НЗОК. След извършване на
необходимите изследвания експертната комисия в лечебното заведение подготвя „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК.
5. След заверка на протокола за предписване на лекарствата:
• С протокола и рецептурната книжка отивам при личния си лекар или при специалиста, който ще ми издаде
едномесечна или тримесечна рецепта. Необходимо е да
направя 2 копия на одобрения протокол – един за ОПЛ
и един за аптеката, откъдето ще получа медикамента.
Допълнително ще получа разяснения от кои аптеки,
сключили договор с НЗОК, ще мога да взема лекарствата,
които са ми необходими.
• Протоколът има срок на валидност до 180 календарни
дни, считано от датата на заверяването в РЗОК.
• Въз основа на протокола личният лекар или специалистът ще ми издаде рецептата.
• Трябва да следя срока на протокола. С цел да не
се прекъсне лечението, след изпълнение на рецептата
по предпоследния (съгласно утвърдения в протокола)
прием, лекарят и здравноосигуреното лице могат да
започнат подготовка на необходимите документи за издаване на нов протокол. След последното изпълнение на
рецептата, документирано в протокола, подавам набора
от необходимите документи в РЗОК по местоживеене.
Получаване на лекарството от аптеката.
В аптеката трябва да представя:
• заверена рецептурна книжка;
• лична карта;
• оригинален протокол, копие на протокола, който
остава в аптеката и при получаване на медикамента се
отразяват всички назначения;
• рецепта от личния лекар или специалиста.
Рецептите имат срок на валидност, считано от
датата на издаване, както следва:
- до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец
МЗ - НЗОК № 5) и за отрязък А от рецептурна бланка
(образец МЗ - НЗОК № 5А);
- до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А);
- до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна
бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А).
Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец
МЗ - НЗОК № 5А) се изпълняват последователно в
следните срокове, считано от датата на издаването:
1. до 15 календарни дни - за отрязък А;
2. от 25 до 45 календарни дни - за отрязък В;
3. от 50 до 75 календарни дни - за отрязък С.
Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти по протокол от група IА, се изпълняват в аптеки,
работещи по договор с НЗОК и намиращи се на територията на областта, на която е лечебното заведение за
първична извънболнична медицинска помощ, в което е
осъществен избор на общопрактикуващ лекар (постоянен или временен).
Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества
се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и
намиращи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата.
Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени
продукти по протокол от група IВ и IС, както и всички
останали лекарствени продукти извън горепосочените,
и рецептите, с които са предписани медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели, се
изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без
оглед на тяхното месторазположение или от избора на
личен лекар от здравноосигуреното лице.
На интернет страницата на НЗОК могат да бъдат
намерени аптеките, които са сключили договор с НЗОК
за изпълнение на протоколи 1А; 1В; 1С.
Стъпките са както следва: Страница на НЗОК - Панел Информация за договорени дейности – Търсене на
договорни партньори и дейности – Аптеки – Избиране
на критерии за търсене.
Имам хронично заболяване.
Личният ми лекар ме информира дали подлежа на диспансеризация при него, или трябва да бъда включен за
диспансерно наблюдение при лекар специалист. Лекарят,
при когото се водя на диспансерен отчет, ме информира
какви и колко изследвания и консултации трябва да ми
се правят. Той проследява хроничното ми заболяване.
За лечението на хроничното ми заболяване са необходими лекарства.
Трябва да закупя от книжарница за медицинска документация Рецептурна книжка на хронично болния, в
която личният ми лекар вписва своите и моите данни,
и отбелязва хроничните ми заболявания. Трябва да
заверявам рецептурната книжка в районната здравноосигурителна каса по местоживеене (или в съответното
поделение на РЗОК).

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ 2019г.
До 14-ти август:
ЗДДС
1.
Подаване
на
справка-декларация
по
ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния
период - месец юли.
2.
Подаване
на
VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане
(цялостно или частично) от посредник в тристранна
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от
ЗДДС (включително получените авансови плащания),
с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
юли 2019 г.

Въпрос: Възползвам се от възможността хронично болните да изписват лекарствата си за 90 дни.
Опаковките на трите вида лекарства са за 28 дни. В
аптеката ми казват, че ако съм закупил лекарствата
на 10 число от месеца не мога по-рано от 10 число
на следващия месец да закупя отново лекарствата.
Така се налага да си купувам допълнително от всяка
опаковка .Досега съм го правил, но една от опаковките беше от два блистера. От миналия месец е
от четири блистера и не мога да купувам единичен
блистер. Имам познат в София който ми казва, че
при него не е проблем да си купува лекарствата на
28-мия ден. Ако действително имам право да купувам лекарствата на 28 ден, моля да ми отговорите
подробно кои са законните основания за това за да
мога да цитирам точно в аптеката.
Отговор от НЗОК: Съгласно нормативната уредба,
предписването и отпускането на лекарствени продукти
се извършва съобразно срока, за който е изписана рецептата, което е документирано в рецептурната книжка
и амбулаторния лист на здравноосигуреното лице. Не
може лекарствените продукти да се предписват и отпускат преди изтичане на срока по предходното отпускане,
отразено в рецептурната книжка на пациента.
Когато лекарственият продукт е в опаковка, по-малка
от 30 дни, лекарят записва срока, за който се предписва
лекарството в рецептурната бланка, в амбулаторния
лист и в рецептурната книжка на хронично болния.
Личният лекар задължително се съобразява с датата на
отпускане на лекарствата от аптеката, документирано в
рецептурната книжка на пациента. Следователно предписването и отпускането на лекарствени продукти е в
зависимост от срока, за който е изписана рецептата. В
случай че опаковката на лекарствения продукт, който е
предписан, е за 28 дни, следващата рецепта се изписва и
изпълнява в аптеката на 29-тия ден, считано от датата на
предходното отпускане, документирано в рецептурната
книжка на хронично болния.
Въпрос: Имам 15 г дъщеря, която е с дискова херния при травма от падане м/у 4_5 прешлен. Отказа
професора да я оперира защото е малка(съгласна съм
с него), и препоръча озонотерапия, която обаче ще
струва 980.00 лв. Питането ми е такова: Няма ли
клинична пътека, за деца?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща извършването
на гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции (вкл. дискова херния) по клинична пътека
№ 212 „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни
интервенции с малък и среден обем и сложност”. По
нея могат да постъпят за лечение, както възрастни, така
и деца. НЗОК не заплаща клиничната пътека в случаите,
при които се извършва процедура озонотерапия, тъй
като процедурата е неоперативна. НЗОК не заплаща за
озонотерапия, като метод за лечение при дискова херния.
В рецептурната книжка личният ми лекар или лекарят
специалист по профила на заболяването ми вписва лекарствата и медицинските изделия, нужни за моето лечение.
Всеки месец лекарят, наблюдаващ хроничното ми заболяване, изписва нужните лекарства на рецепта-бланка на
НЗОК и ги вписва в рецептурната книжка.
С рецептурната книжка и рецептата получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е
платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.
Трябва своевременно да представям за заверка рецептурната си книжка в РЗОК по местоживеене. Трябва да подам и
декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ТРОМБОЦИТИТЕ:
КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ?

Тромбоцитите, наричани още
кръвни плочици се създават в
костния мозък. Те са много важни за процеса, наречен кръвосъсирване. Тези толкова малки
клетки живеят само 10 дни,
след което се обновяват с нови.
При нараняване, за да не изтече кръвта, се образува
кръвен съсирек, който по естествен път спира настъпилото
кръвотечение.
Някои хора се нуждаят от повече време, за да се спре
кръвотечението им, ако имат по-малко на брой кръвни
плочици в кръвта.
Освен тях, има още фактори, които оказват влияние на
кръвосъсирването. Напр. нивата на албумина, който се
изработва в черния дроб .
Референтните стойности на тромбоцитите са от 150 .000
бр./ микролитър до 345 000 бр./ микролитър.
Ако те са под долната граница, тогава е налице тромбоцитопения. Ако са над горната граница, се наблюдава
тромбоцитоза.
Повишеният брой на тромбоцитите оказва влияние
върху работата на костния мозък, възпалителните процеси
в тялото и на процеса на кръвосъсирване.
Тромбоцитодата се наблюдава често след стресови
състояния (хирургична операция), след раждане, при
различни инфекции, а също и при възпалителни процеси,
и при отстраняване на далака (слезка).
Ниските стойности на кръвните плочици може да се
дължи на различни болестни процеси в костния мозък, а
също при лъче- и химиотерапия, болести като левкемия,
при авитаминоза и липса на желязо в кръвта. Наблюдава
се още при имунни и автоимунни заболявания, и продължително вземане на някои лекарства .
Често това заболяване тромбоцитопения е временно,
но състоянието трябва да се следи от лекар-специалист.

ПОДРЯЗВАНЕ И ПОДХРАНВАНЕ НА
ЯГОДИТЕ СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Ягодите са признат лидер сред пролетните плодове. Не
трябва да се смята, че с прибирането на реколтата грижите за този сезон приключват. В действителност, веднага
след това започва подготовката за следващата година, която включва редица мерки. Правилната и своевременна
резитба е един от важните аспекти на тези мерки.
Необходима ли е тази резитба и защо?
Листата са основен източник на фотосинтеза, но за кратък период растенията могат да се справят и без тях. Ако
оставим листата на ягодите, те скоро започват да се променят – почервеняват, пожълтяват, покафеняват, претърпяват и други цветни метаморфози, които съвсем не са добри за растенията. Различни вредители и гъбички обичат
да се заселват на старите листа, като се разпространяват и
върху по-младите и постепенно унищожават цели храсти.
Подходящо време за подрязване на листата
Като срокове това време е различно, поради факта, че
плододаването за различните сортове и региони приключва по различно време. Важен е само един факт –
до зимата храстите да успеят да формират достатъчно
зелена маса. Често е достатъчно да се премахнат само
най-старите листа и тези, които имат слаб и болен вид.
За подрязване на листата трябва
да се избере тих и спокоен ден – без
силно слънце и вятър, независимо
дали ще бъде сутрин или вечер.
Използва се само остър инструмент, който може да бъде ножица,
секатор или всеки друг. Премахват се внимателно само листата, без да се повреждат
храстите – срязват се само листните пластини без
дръжките, така че над земята остават да стърчат 10-на
сантиметра от храста. Благодарение на този подход се
запазва точката на растеж (вегетативния връх) и през
следващата година може да се очаква да израснат храсти в цветущо здраве и добре плододаващи.
Заедно с листата на ягодите се отстраняват и ластуните, наричани още столони или мустаци, което дава
възможност на растенията да насочат силите си към
образуване на листа. По-силните от тях могат да се
използват за размножаване.
Обработване и подхранване
След подрязване на листата почвата трябва да се ов-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

лажнява постоянно и да се разхлабва.
Този период е удобен за пръскане с препарати срещу
болести и вредители. Допуска се използването на различни химически средства, каквито се предлагат в агроаптеките. Може да се започне с поливане на храстите
с топла вода (около 35-40 градуса) с калиев перманганат. Този разтвор трябва да има бледорозов цвят. После
растенията се наръсват с активен въглен или дървесна
пепел. Повторна обработка се прави след 2-3 дни.
Ако по растенията се забелязва дългоносен бръмбар, който е чест гост на ягодите или друг вредител,
може да се използва препарат Инта вир, с който се
прави двукратна обработка.
Подхранването може да се направи по различни схеми – най-популярно е трикратното подхранване. Като
начало се използват течни азотни торове, които могат
да се внасят в умерени количества. Второто подхранване е комбинирано – смес от органичен тор с фосфор и
калий и се провежда две седмици след първото. Третото подхранване се основава на внасянето на разтвор на
карбамид, а може и торфена инфузия, но трябва да се
осъществи не по-късно от средата на септемри.
По този начин се провежда подрязването на листата,
съчетано с правилни мерки срещу болести и вредители.
Тези мероприятия съвсем не са излишни и дават възможност на растенията да се подготвят за зимата.
ВЪРХОВОТО ГНИЕНЕ ПРИ ДОМАТИТЕ –
5 СЪВЕТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Непосредствено след засаждане на доматите на
постоянно място основният акцент е поставен върху
развитието на кореновата система и ограничаването на активния растеж. С развитието на растенията
стратегията на подхранване драстично се променя. Те
преминават през активна фаза на цъфтеж и по-късно
на формиране на плодовете, като на всеки един етап
растенията имат нужда от специфично подхранване.
При формирането на завръзите се образуват определено количество клетки, характерни за сорта. По-късно
тези клетки започват да растат и се разтягат, пълнейки
се със сок, като в резултат се
получава сочен домат с определени вкусови качества.
Това се получава при нормално развитие, но нарушаването на условията на всеки етап от формирането и развитието води до изменение на качествата на доматите.
Тук могат да се определят три важни етапа при формирането и развитието на плодовете, като на всеки от тях,
определени хранителни вещества играят важна роля.
1. Образуване на завръзи и залагане на клетките, характерни за сорта. Борът е най-важен на този етап, защото способства за развитието на цветния прашец, а също
за равномерното разпределение на калция в плодовете.
Като правило, всички нарушения в строежа на завръзите
настъпват в по-късен период – след формиране на третата китка. Затова са виновни природните условия: топлина, валежи, резки колебания в температурите.
2. Нарастване и разтягане на клетките на плода. Тук
борът и калцият способстват за равномерното разпределение на водата и хранителните вещества между
клетките на плода. Калцият помага за формиране на
по-здрави стени на клетките.
3. Запълване на клетките. На този етап започва оттичането на хранителни вещества от листата към плодовете. Натрупването на хранителни вещества се премества в местата на съзряване на плодовете и семената.
На този етап растенията се нуждаят от калий, магнезий, бор и фосфор, които способстват за улесняване на
транспортирането и преразпределението на пластичните вещества от листата в плодовете, повишавайки в
тях съдържанието на захари и сухо вещество. Колкото
в плодовете се натрупват повече захари и хранителни
вещества, толкова те стават по-едри, сочни и вкусни, с
по-ярка окраска и добра транспортабилност и натрупват по-малко нитрати.
Подхранването на растенията трябва да става навременно и грамотно, като се осигурят необходимите хранителни вещества, но без да се прекалява.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЧОБАНКА -

ПРИ СЕЗОННИ
АЛЕРГИИ И МИГРЕНА

Растението чобанка (Petasites hybridus) е вид храст,
от семейство Сложноцветни, който обикновено се
среща в Европа, както и в някои части на Азия и
Северна Америка. Тя е многогодишно растение с
бели, розови или зелени цветове, които цъфтят в
края на зимата или пролетта. Чобанката има големи
и кръгли листа подобни на ревена.
Мощните лекарствени свойства на растението се
използват от векове като естествено средство за
лечение на различни състояния. През Средновековието билката е била употребявана специално за
понижаване на температура. Още през 17-и век тя се
използва и за подпомагане на излекуването на рани и
профилактика на астма. Днес чобанката е често срещана съставна част на много продукти без рецепта
като хранителна добавка. Екстрактите от листата,
стъблото и корените на растението обикновено се
предлагат под формата на капсули, което го прави
бърз, лесен и удобен начин за прием.
Основни ползи за здравето:
1. Повлиява добре сезонни
алергии – Чобанката може да
бъде ефективна природна алтернатива, която да помогне
за намаляване на симптомите
при различни алергични състояния като сенна хрема или
сезонни алергии, предизвикващи кихане, сърбеж,
сълзене на очите. За хората, които страдат от алергии, растението може да бъде отлична възможност
за намаляване на неприятните симптоми и най-вече
избягване на нежеланите странични ефекти, които
могат да дойдат с традиционните лекарства.
2. Облекчава мигрена - Пулсираща болка, чувствителност към светлина и звук, замайване, гадене и
повръщане са често срещани и много неприятни усещания при мигрена. За щастие има много природни
средства, които могат да помогнат за облекчаване на
тежките симптоми, сред които е и растението чобанка.
Изследване показва, че тя може да намали честотата
на мигрена с 48% за период от четири месеца.
3. Намалява симптомите на астмата - Астмата е често
срещан проблем в световен мащаб, засягащ голям брой
хора. Някои проучвания показват, че чобанката може
да се използва в комбинация с традиционните методи
на лечение, за да се подобрят симптомите на астма.
4. Защитава мозъка - Оксидативното увреждане
се дължи на натрупването на вредни свободни радикали, съединения, които се образуват в резултат
на фактори като стрес, замърсяване и лоша диета.
Ако свободните радикали не се неутрализират от
антиоксиданти, те могат да причинят увреждане на
клетките на мозъка и дори да доведат до хронични
заболявания. Чобанката съдържа растително съединение, наречено камферол, което се среща и в
храни като броколи, брюкселско зеле, спанак, ябълки
и зелен чай. Това съединение има доста ползи за
здравето и дори е доказано, че предотвратява оксидативното увреждане на мозъка.

ПУДИНГ С КОЗУНАК, БАНАНИ И ЯДКИ

Продукти: яйца - 1 малък козунак, 4 големи яйца,
2 и 1 4 чаши прясно мляко, 1 – 2 банана, 1/4 чаша
кафява захар, 1/3 чаша масло,
разтопено, 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия, канела на вкус,
100г счукани орехи, 20г стафиди
Приготвяне: Накъсайте козунака и прибавете към него орехите.
Отделно намачкайте бананите и
прибавете към тях останалите съставки и накрая козунака. Разбъркайте внимателно и изсипете в намаслена
тавичка за печене. Поръсете с малко стафиди и кафява
захар. Печете в предварително загрята фурна на 180
градуса за 25-30 минути или до готовност.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

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!

дна жена си остъклявала балкона и повикала стъ
Една
стъклар.
Звъннал той на вратата...
- Кой е?
- Стъкларят.
- Заповядайте, ето оттук, ето балкона...
След 15 минути на вратата пак се звъни.
- Кой е?
- Стъкларят.
- Благодаря, не ми трябвате, вашият колега вече работи.
- Абе, паднах от балкона....
Някакъв пуснал тото фиш и казал на жена си:
- Да знаеш, живея с една надежда...
- То и аз живея с един Пешо, ама се чудех как да го
ти кажа...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

