2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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За трета поредна година Общинска администрация - Сатовча съвместно с Фондация
„Помощ за благотворителност в България“
- ФПББ предложиха за децата от общината
различно от ежедневието лятно преживяване.
За пореден път под формата на игри децата имаха възможност да навлязат в света на
науката, ресурсите, природата и уменията.
Образователно-приключенска програма за
ученици е насочена към развитие на знания
и умения, свързани с умения за учене и справяне с живота. Академията е за деца в двете
възрастови групи от 7-10 години (от Първи до
Четвърти клас) и от 11-14 години –(от Пети
до Осми клас). На територията на общината бяха сформирани общо 5 групи от по 25
деца в двата възрастови диапазона, в които се
развиваха социални умения, отношение към
света и околната среда и забавление. Групите бяха изградени в четирите гимназии на
общината, като две от тях бяха в училище
Вълкосел и по една в селата Сатовча, Кочан
и Слащен. Общо 125 деца преминаха през
приключенско-образователната програма на
лятната академия, която остави траен спомен
в съзнанието им.
Тази година обучението започна най-напред в училище Кочан в периода 17-22 юли,
следвано от училище Сатовча в периода 2429 юли, в училище Вълкосел в периода 7-19
август и в училище Слащен в периода от 21до 26 август.
Занятията се проведоха в базите на самите училища, въпреки че заниманията им бяха
предимно извън училищната стая или на друго подходящо място, което бе в близост до
двор или детска площадка.
Забавно беше лятото на децата от община
Сатовча, защото голяма част от заниманията
им бяха във вид на игри, забавления, походи
и приключения, така че те се развиваха учейки и забавлявайки се.
В периода на лятната академия децата са
ангажираха почти през целият ден, поради
това имаха и осигурен обяд, плод и вода.
Осигуреният бюджет по програмата за
едно дете беше 5,00 лева на ден. Една група
от 25 деца, двама обучитела и един възпитател бяха с дневен бюджет от 140 лева, които
се поемаха от представителството на Филип
Морис в България.
В края на обучението си закупените пособия и материали за нуждите на групите остават за училището.
Преди началото на лятната академия родителите се информираха за метода и темите на
обучение, също така подписаха декларация
- съгласие, чрез която разрешават на детето
си да участва, че са запознати с условията на
работа и мерките за безопасност на децата по
време на програмата. Чрез попълнена от родителите здравна анкета обучителите получават информация за здравословното им състояние, както и за по- специфични особености
от характера му.
В рамките на една седмица на месец август
обучителите бяха подготвили игри, задачи,
предизвикателства и истории, чрез които по
интересен, вълнуващ и развиващ за децата
начин се привличат към знания и различни
умения. По време на програмата децата преживяват света на науката по един интересен
и много забавен начин, който няма да забравят, за да им помага през учебната година в
училище. Програмата помогна на децата да
научат повече за себе си и за науките, както и
да работят в екип с другите деца.
Обучителите бяха с десетгодишен опит в
подготвяне и осъществяване на програми за
деца и младежи, съвместно със Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ и Министерство на образованието и науката, чрез
училища в цялата страна и извън България.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Професионалната подготовка, учителската
им практика и опитът им гарантираше запомнящи се преживявания и развитие на децата.
Благодарение на програмата „Забавно лято“ и
тази година бе възможна за децата от Сатовча
и то безплатно.
Като втори етап от програмата са и безплатните медицински прегледи предназначени предимно за хората от третата възраст. Те
се осъществяват в общото партньорство на
Община Сатовча, Фондация BCause в партньорство с Фондация “Направи добро-Александровска” към УМБАЛ Александровска,
финансово подпомогната от „Филип Морис
България“ ЕООД в периода от късната есен,
когато се организират мобилни медицински
кабинети в селата Плетена, Сатовча, Кочан,
Вълкосел и Слащен. Инициативата - безплатни медицински прегледи за възрастни
хора е част от Програмата „Забавно лято,
грижовна есен“, финансирана от Филип Морис Интернешънъл, като част от инициативите на компанията за корпоративна социална
отговорност за подпомагане на общности в
различни тютюнопроизводителни региони и
общини.
Медицинските прегледи се извършват от
мобилни екипи сформирани от медицински
специалисти: кардиолози, ендокринолози,
уролози и ортопеди от УМБАЛ „Александровска”, като всички желаещи възрастни
хора имат възможност да се прегледат и консултират за здравословното си състояние.
Подборът на медицинските специалисти за
провеждане на прегледите се уточнява предварително, съвместно с общопрактикуващите лекари от общината.
Основни заболявания, които лекарите консултират в периода на прегледите са урологични, кардиологични и ендокринологични.
Средната възраст на пациентите по време на
прегледите е 60 години от общо около 450
прегледани възрастни хора, или средно по 90
човека на ден. При последно прегледаните
по програмата - миналата година, прегледи
докторите коментираха, че са насочили за допълнителни изследвания и лечение общо над
75 души. По думите на специалистите голям
процент от хората имат нужда от допълнителни изследвания и лечение, а има и много
случаи, в които се откриват здравословни
проблеми, за които хората дори не са подозирали, като например диабет, хипертония,
глаукома, в това число и вродени аномалии,
за които хората също нямали представа.
Тази година, и за първи път като част от
програмата или трети етап от нея, ще бъде
организирано обучение и конкурсно финансиране на стартиращи предприемачи от района. Обучението ще бъде насочено към младите предприемачи от региона, които имат
идеи за реализиране на свой собствен бизнес.
Критериите, по които ще се извършва подбор
на кандидатите за финансиране на стартиращ
бизнес ще бъдат обявени в поканата за обучение и конкурсно финансиране.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

По случай големия мюсюлмански празник
Курбан байрам пожелавам на всички празнуващи здраве, мир и благоденствие. Нека са много добрите ви дела, усмивките на децата ви и
щастието край семейното огнище. Посрещнете
празника с доброта, достойнство и оптимизъм!
Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ

С цел недопускане на ПТП на територията на населените места от община Сатовча,
както и безопасността на учениците през новата учебна година и във връзка с организиране на дейности по опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1
за опазване на обществения ред в общината, общинското ръководство с нарочна заповед възложи на кметовете на кметства да организират освобождаването на тротоарните
пространства и уличните платна от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, неизползваеми в момента строителни материали, трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затрудняваща в момента движението, завзети неправомерно тротоарни
площи с различно предназначение реално застрашаващи здравето и живота на хората.
Съгласно заповедта кметовете на кметства е необходимо да уведомят населението по
подходящ начин, да организират и съблюдават за изпълнението й с цел недопускане
на ПТП на територията на населеното място. Цялостния контрол по изпълнението на
заповедта е възложен на заместник-кмета Румен Орачев и началника на ПУ Сатовча.

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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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

НОВИНИ

29 Август 2017, Вторник
Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение)
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител - на
този ден е отсечена главата на светеца. Това е вторият летен
празник на християнския светец, който в народния календар
се нарича Секновение поради вярването, че на този ден се
сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. На Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой
не бива да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост.
По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на червено вино, на червени плодове и зеленчуци.
В чисто християнски план празникът носи идеята за цикличността, защото с
останалите два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система
- раждане (Еньов- ден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), и смърт
(отсичане на главата му - 29 август). Евангелието пише, че когато Йоан станал
на 30 години, Бог му заповядал да проповядва, че вече се е родил неговият
син Христос, който скоро сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да
говори на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди Христос
и разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан много хора, които се разкаяли
и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното. Когато Христос
дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във водите на
река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението на Исус.
Главата на Йоан Кръстител била отсечена в Юдея от стражите на цар Ирод.
Така страшно и безсмислено се прекъснал животът на най-близкия другар и
съмишленик на Христос.
Ден за действия срещу ядрените опити
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на Общото събрание на ООН от
2 декември 2009 г., приета по инициатива на Казахстан, за да се активизират
усилията на международната общност за прекратяване на ядрените опити
като важна крачка за постигането на мир и сигурност в света. Годишнина от
закриването /1991/ на ядрения полигон Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан).
30 Август 2017, Сряда
Българската църква почита княз Ал. Невски
Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия Константинополски
патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски събор в Никея поради преклонната възраст на патриарх Митрофан. След неговата смърт от 325 г. до 340
г. е патриарх на Цариградската църква. Той бил ревностен защитник на вярата и
паството си от коварството на еретици и езичници. Умира през 340 г. на 98-годишна възраст. Св. Йоан Постник управлявал Цариградската църквата по време
на император Анастасий. Умира през 595 г. Св. Павел управлявал църквата като
патриарх само 5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той
се отказал от патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през
784 г., като малко преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е
роден ок. 1220 г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил
във воин на 6-годишна възраст. На 16 години баща му го оставя на управлява
Новгород. Княз Александър повежда в началото на 13-ти век руските войски
срещу шведско и германско нашествие. Решителната битка е край бреговете
на река Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на Александър Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение
на Света Богородица“ близо до град Владимир. През 1723 г., по времето на
Петър Велики, мощите на княза са пренесени и положени в построената в
негова чест и памет Александро-Невска лавра, където се съхраняват и досега.
На 18 октомври 1998 г. частица от мощите на светеца е пренесена и положена
за поклонение в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София.
Ценната светиня е дарена от руския патриарх Алексий Втори на българския
патриарх Максим при посещението му в Москва.
31 Август 2017, Четвъртък
Годишнина смъртта на лейди Даяна
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса Даяна се случва на 30 август 1997 г. около
23:35 ч. в тунела Понт де л‘Алма на р. Сена, малко
след като принцесата е напуска хотел Риц (Париж,
Франция). В колата, тя е била придружавана от
Доди Ал Файед, син на известния египетски милиардер и собственик на Harrods - Мохамед Ал
Файед. Веднага след това принцесата е откарана в болница, където лекарски
екип се опитва два часа да я спаси, но към 3 часа в ранните зори на последния августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка бързо
спечелва сърцата на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е една
от най-обичаните и уважаваните личности на Великобритания. Британците,
традиционно са силно привързани към кралския институт, но специално към
лейди Ди не крият и любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15 години
и през 1996 година, папата склонява да разтрогне кралския брак. Те имат два
законни наследници от брака си - принцовете Уилям и Хари.
1 Септември 2017, Петък
Симеоновден
Начало на църковната нова година - Преп. Симеон Стълпник и Св. Марта.
В много краища на традиционно земеделска България за начало на новата
година смятали Симеоновден - 1 септември, когато започват есенната оран и
сеитба. Народните обичаи повеляват сутринта жените да замесят пшенично
тесто и да направят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите,

с които ще се оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им.
В Северозападна България пред каруцата се коли петел (за “курбан на св. Симеон”).
Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за
да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва
на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото
се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената кокошка
също се заравят в браздата. Традиция повелява на Симеоновден да не се дава назаем и
да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от дома”. Не се готви, не се
пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата ще е плодовита.
По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с “пълно”,
житото ще роди много зърно.
2 Септември 2017, Събота
Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на независимостта
/1945/. Отбелязват се и годишнина от провъзгласяването на
Декларацията за независимост на Виетнам и за образуване на
Демократична република Виетнам.
3 Септември 2017, Неделя
Национален празник на Сан Марино
Националният празник на страната е Деня на основаването на републиката /301/.

ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НАБИРА
КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Краен срок: 6 октомври 2017 г. (включително)
Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения,
изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.
Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици.
Стипендията е в размер на 2 000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000
лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца - от 1 октомври
до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.
„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак”
от 2006 година. За 11 години са осигурени 1140 годишни стипендии на обща стойност
над 1,7 млн. лв.

ФОНДАЦИЯ BCAUSE ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СТИПЕНДИЯ „ЛУКА БЕКЯРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Краен срок: 6 октомври 2017 г.
Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения
в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена
към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв.
Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 28.08.2017 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 38 ɆȿɋɌȺ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ,ɤɨɦɩɸɬɴɪɟɧ ɤɚɛɢɧɟɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɢɫɬɨɪɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ/ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɜɟɧ ɭɱɢɬɟɥ ȻȿɅ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ Ɇɭɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɥɚɞɲɢ ɟɤɫɩɟɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ,ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 235 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɰɟɩɰɢɨɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɨɮɶɨɪ, ɬɟɠɤɨ ɬɟɠɤɨɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɨɮɶɨɪ, ɬɟɠɤɨ ɬɟɠɤɨɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ɋɪɟɞɧɨ,ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɦɩɸɬɴɪ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɤɴɬɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɴɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ЛЕГЕНДА ЗА БРЕЗАТА

Обедната почивка, задължително на сянка!
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

Това се случило много отдавна. В тези времена
някои от алтайските народи се занимавали с
животновъдство, но не достигали пасища. Това
често предизвиквало войни.
Един племенен вожд имал дъщеря, която много
се различавала от другите момичета. Tе били
смугли, а тя имала светла кожа. Наричали я „Бледоликата“. Заедно с другарките си от племето тя
живеела в девичето селище, тичала по поляните.
Не ходели в лагера, където се обучавали младежите, готвещи се да бранят земите на племето.
Тогава имало обичай момците да открадват
булката, която искали, от мястото, където живеели
само момичетата, на които предстояла женитба.
И чак тогава момичето се прибирало в селото.
Веднъж неизвестни врагове нападнали де-

вичето селище. Мъжете в това време били на
поход да отблъснат други врагове, посегнали на
земите им. Нямало какво да правят девойките и
решили сами да се бранят. Дръзки били момите
и много врагове загинали от ръцете им. Разярили
се нападателите и започнали да мятат стрели
по девойките. Щадели само бледокожата мома.
Накрая загинали всички момичета. Само тя
останала, но не се примирила и продължавала
да избива враговете. Озверелите нашественици
пуснали към девойката много стрели. Тя паднала. В
миг от мястото, на което тялото й докоснало земята,
израсло чудно красиво белостволо дърво. По кората му, където били стрелите, имало черни черти.
Каянча – така се казвала девойката. В превод
от алтайски това означава „бреза“.
Така се казва и до днес дървото.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ДА СЕ РАЗКАРВАМЕ ЗА СПРАВКИ
ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
Вече няма да е необходимо да носим бележка за
платен данък на автомобила по време на годишния
технически преглед (ГТП).
Това предвиждат промени в Закона за местните
данъци и такси, предложени от Министерството на
финансите.
В момента за да проверим дали колата ни е в изправност е нужно да представим двата регистрационни талона на автомобила – голям и малък, полица
от валидна застраховка „Гражданска отговорност“,
лична карта, както и бележка, че сме платили данъка
на превозното средство. Ако бъдат одобрени предложенията обаче подобна бележка за данъка няма да
ни е необходима, тъй като това ще се извършва чрез
автоматизирана система за обмен на информация.
Освен този документ редица други удостоверения и
справки, които граждани и фирми подават към администрацията в България, ще започнат да се събират
по служебен път.
С промени в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) се правят и поправки в още няколко закона,
сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за
корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС,
Законът за счетоводството и други. Проектозаконът е
публикуван за обществено обсъждане, а становища
могат да се подават до 14 септември.
С приемането на промените в ДОПК гражданите
вече няма да се налага да си вадят удостоверение за
наличие или липса на задължения. То ще се предоставя по служебен ред от Националната агенция за
приходите (НАП), Агенция „Митници“ и съответната
община към компетентните органи, изискващи информацията, посочват от финансовото министерство.
Освен тези промени се предвижда още фирмите
без дейност да не подават вече данъчни декларации
и финансови отчети. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през миналата година
неактивните фирми у нас са били 188 751.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ 2017г.
До 31-ви август:
ЗДДФЛ
Търговските банки и клоновете на чуждестранни
банки в страната декларират и внасят окончателния
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви
по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юли.
СЕПТЕМВРИ
До 10-ти септември:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
за проведени през предходния месец хазартни игри,
при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
Внасяне на този данък от операторите на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга.
година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
Консултантът бяснява, че предишната данъчна
оценка не се е изменила като стойност, но е консумирана като документ. При всяка сделка трябва да
бъде представено удостоверение за данъчна оценка в
оригинал пред нотариуса. Нея той прилага в нотариалното дело и няма как да бъде ползвана отново. Така
че ще се наложи да извадите нова данъчна оценка за
евентуалната продажба.
Освен данъчните оценки, скиците също важат
6 месеца от издаването им, след което могат да се
презаверят срещу такса. Не забравяйте и останалите
документи за реализиране на продажба на земеделска
земя: документ за собственост, актуална скица на
имота, декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД.
Документът за собственост може да бъде решение
на поземлена комисия, нотариален акт за собственост или договор за делба. В специфични случаи
може да са ви необходими още: удостоверение за
наследници, нотариално заверено пълномощно,
удостоверение за вещни тежести, декларация за
идентичност на имената.

ДФЗ ИЗПЛАТИ БЛИЗО
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В

Според действащия в момента закон обаче те са
длъжни да подадат счетоводния си баланс в търговския регистър срещу заплащане на държавна такса в
размер на 20 лева, ако го пуснат по интернет или 40
лева, ако отидат да го дадат на гише.
Отпада и изискването фирмите да подават справка
от търговския регистър, че не са в производство по
несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен
склад, за издаване на удостоверение за освободен от
акциз краен потребител или друг регистрационен
режим по Закона за акцизите и данъчните складове.
Фирмите няма да подават и информация, че не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за
акцизите и данъчните складове, когато подават искане
за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение
за извършване на дейности с акцизни стоки.
Операторите на ваучери за храна пък няма да подават информация, че не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер при подаване на документи за издаване на разрешение за осъществяване
на дейност. Справката за съдимост ще се предоставя
на Министерството на финансите по служебен ред от
съответните съдилища.
Същата информация ще се набавя по служебен път
и за членовете на управителните или контролните
органи и неограничено отговорни съдружници в
юридическите лица, които извършват дейност като
обменно бюро.

СРОКОВЕ

ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
ПРИ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ
Освен стандартните документи за продажба на имот,
трябва да се обърне особено внимание на данъчната
оценка. Дори вече да имате направена, ако срокът
ѝ на валидност е изтекъл, тя вече не е актуална за
сключване на сделка. В такъв случай ще трябва да си
извадите нова, за да осъществите покупко-продажба.
При продажба задължително трябва да представите
актуална данъчна оценка на имота, посочват консултанти. Издадените до 30 юни на текущата година
удостоверения за данъчна оценка на основание чл.
264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс са валидни до тази дата, а издадените след
тази дата – до края на текущата година.
Когато данъчните задължения за имота са платени
за цялата година и това обстоятелство е вписано в
удостоверението, то е валидно до края на текущата

43,5 МЛН. ЛЕВА
НАТУРА 2000

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 43,5
млн. лева (43 451 897 лева) по мярка 12 ,,Плащания
по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от
ПРСР 2014-2020 г. Субсидиите тръгнаха към банковите сметки на 11 810 земеделски стопани.
Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 подпомага
фермери със земи в обхвата на защитените зони по
Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона, поддържат земята
в добро земеделско и екологично състояние и изпълняват законоустановените изисквания за управление.
Изчисленията на финансовата помощ са извършени
съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение
№ 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на
мярка 12.
Субсидиите се предоставят под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за
компенсиране на наложени режими /ограничения/
за земеделски дейности, включени в заповедта на
министъра на околната среда и водите за обявяване
на съответна зона от Натура 2000.
Оторизациите на средствата са извършени след планираните срокове поради множеството извършвани
проверки в това число и одити на обхвата на мярка
12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г., и наложените
в тази връзка изменения в нормативната уредба. С
оглед недопускане на неправомерни плащания или
ощетяване на земеделските стопани по екологичната
мярка ДФЗ – РА извърши изплащане на полагащите
се субсидии след получаване на увереност в правилността на изчисленията.
Експертите от дирекция „Директни плащания“
работят всекидневно за по-бързо изплащане на средствата, за които земеделските стопани са кандидатствали. Следващата седмица се очаква да продължат
калкулациите по останалите биологични и агроекологични направления от Кампания 2016.

Въпрос: Има ли право съпругът ми на енергийна
и друг вид помощ като пенсионер инвалид със 74 %
инвалидност. Получава пенсия от 222 лева, а моя
доход е 460 лева. Нямаме никакви имоти.
Отговор: За Ваше сведение целевата помощ за
отопление не е индивидуална. Тя се отпуска на семейството при ясно регламентирани условия и изисквания, които са свързани с доходното, имущественото и
здравословното състояние възрастта, трудова и учебна
заетост и др. Преценката се прави за всеки конкретен
случай след провеждане на социална анкета. В общия
случай на база на представената от Вас съвсем обща информация, дори да са изпълнени всички други условия
и изисквания, при посочения доход на семейството Ви
ще има превишение на доходната граница. Това ще бъде
достатъчно основание да Ви бъде отказана помощта.
Въпрос: Имам ли право на еднократна помощ
от 325 лева като представям фактура за закупен
имплант на стойност от 1200 лв. Какъв е срока за
подаване на заявление?
Отговор: За отпускането на еднократна помощ до
петкратния размер на ГМД в случая за задоволяване
на жизненоважни във Вашия случай здравни потребности е задължително да е налице инцидентност при
възникване на тази потребност. Това се установява
при извършване на социалната анкета и след като се
направи преценка на всички факти и обстоятелства по
конкретния случай. Това е компетентност на социалните работници от дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия Ви адрес, където можете да подадете
заявление-декларация. Препоръчваме Ви да не отлагате
във времето подаването на заявление-декларацията.
Въпрос: Искам да попитам при кандидатстване
за енергийна помощ в брутния доход включват ли се
сумите, които съм получила под формата на помощ
за отглеждане на дете?
Отговор: При определяне на дохода за целите на
енергийното подпомагане не се включват сумите,
получени като: еднократна помощ при раждане на
живо дете, еднократна помощ за покриване част от
разходите в началото на учебната година за децата,
записани в първи клас, месечни помощи за отглеждане
на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до
завършване на средното образование, но не по-късно
от 20-годишна възраст, както и получените средства
за безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и
връщане, с железопътния и автобусния транспорт в
страната от многодетните майки.
Въпрос: Живея в къща, получена като наследство.
Имам още една полуразрушена къща. В справката от
местни данъци на мое име излизат 2 къщи. На 68 години съм, сама, с ниска пенсия в размер на 190 лева. От
социалните грижи ми отказват помощ за отопление,
затова че имам 2 къщи, а само в едната живея, която
е нормална къща, защото другата е полуразрушена.
Правилно ли е?
Отговор: Едно от изискванията за отпускане на
целева помощ за отопление е лицето или семейството
да отговарят и на следните допълнителни условия:
обитаваното от тях собствено жилище да е единствено
и да не е по-голямо от: а) за едно лице - едностайно; б)
за двучленно и тричленно семейство - двустайно; в) за
четиричленно семейство - тристайно; г) за петчленно и
по-голямо семейство - четиристайно; д) за всяко съжителстващо лице - една стая, както и да не притежават
движима и недвижима собственост и/или идеални
части от нея, която може да бъде източник на доходи.
При извършването на социалната анкета се установява
конкретно във Вашия случай, дали са изпълнени тези
условия. Тук е много важна точната преценка на конкретните факти. Обръщаме Ви внимание, че можете да
обжалвате заповедта за отказ пред директора на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в 14-дневен
срок от съобщаването, ако според Вас преценката не
отразява адектватно реалната ситуация.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ МЪЛНИИ
Възможността човек да бъде поразен от мълния е
сравнително малка, твърдят експерти.
Знаем ли как обаче да се предпазим, ако гръмотевична буря се разрази около нас.
Ето няколко съвета:
– При буря, първото
нещо, което трябва да
направите, е да се скриете в закрито помещение,
където вероятността да
падне мълния е много
малка.
– За всеки случай изключете всички възможни електроуреди от контактите, както и антените от
телевизора.
– Не се дръжте за метални предмети – мълнията се
привлича от метала.
– Стойте далеч от прозорците, особено ако дограмата
е алуминиева.
– При мълнии избягвайте контакт с мобилни телефони.
Ако пък бурята ви застигне навън:
– Не заставайте близо до самотни дървета и скали.
– Не стойте до високи сгради, кули, паметници и т.н.
– Ако плувате, веднага излезте от водата – водата е
проводник.
– Дръжте поне на 20 метра от себе си всички метални
предмети – широки метални бижута, риболовни пръчки.
– Не отваряйте чадър заради многото метални детайли по него.
– Бъдете изключително внимателни, ако сте близо до
електрически линии, въздушни кабели, жп релси, простори.
– Ако сте на място, където няма къде да се скриете,
трябва да приклекнете, да хванете глезените си с ръце,
така че ръцете да не опират почвата. Главата да е наведена надолу. Това се прави, за да може при евентуално
пряко падение на мълния върху нас, тя да мине по наймалкото съпротивление и да има най-малко поражение
върху нас.
– Ако откриете ров или дупка, легнете в нея, за да се
предпазите.
– Подходящи места за подслоняване са и дълбоките
пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре във
входа на пещерата и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни.
– Може да се скриете и под мостове, но далеч от течаща вода.
– Стойте далеч от едри домашни животни – коне, крави, волове. Вероятността да ги удари мълния е по-голяма, отколкото при хората.
– Ако сте в колата си, останете в нея, затворете прозорците, но преди това не забравяйте да свалите автомобилната антена. Въпреки че автомобила е от метал,
ако удари гръм върху него, електричеството ще обтече
около метала, но и около тялото ви и ще отиде в земята.
БИРЕН ШАМПОАН ЗА ЗДРАВА И ГЪСТА КОСА

Направен в домашни условия: Бирата е позната на човечеството от дълбока древност. Още египтяните са ценели високо качествата на пивото и са се стараели то да
присъства на трапезата им. Сега, няколко хилядолетия
по-късно, из целия свят продължаваме да ценим бирата
и да я пием зиме и лете.
Освен като разхлаждаща напитка обаче, тя може да върши
чудеса, приложена в козметиката. Знае се, че бирената мая
е лек против акне. Сега пък ще
ви предложим как да си направите шампоан с бира. Той ще
заздрави косата ви, ще я направи по-гъста и плътна.
Рецептата е много лесна Нужна ви е чаша от любимия ви шампоан, четвърт чаша бира и подходящ контейнер (старо шише от шампоан или балсам, например), където да излеете консистенцията. Бирата първо
се сварява за няколко минути, след това се остава да се
охлади. Когато е вече хладна, се смесва заедно с шампоана и се изсипва в подготвено предварително шише.
Използва се при всяко миене на косата. Ефектът трябва
да се забележи след седмица-две. Ако ви допадне този
импровизиран шампоан, можете да продължите да си
го забърквате у дома и да го ползвате.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

О СИГУРЕТЕ

ДОСТАТЪЧНО ПРАЗНИ
ПИТИ В КОШЕРИТЕ
За да запазите естествения вкус, цвят и аромат на
меда, използвайте светли пити. Поне 8 денонощия са
необходими, за да се превърне нектарът в мед.
Внесеният от пчелите нектар съдържа 70-80 процента вода и за да го превърнат в мед, пчелите го разпръскват на по-голяма площ по питите (за да осигурят
изпаряването на водата). Силните семейства внасят в
кошера 3-4, че и повече килограма нектар на ден и запълват магазина (корпуса) за 3-5 дни. Поне 8 денонощия са необходими, за да се превърне нектарът в мед.
През това време пчелите продължават да носят нови
килограми нектар, т.е. трябват им нови пити. Затова по
време на пашата е по-добре да има един корпус повече, отколкото да не достигне дори 1 празна пита.
А за да запазите естествения вкус, цвят и аромат на
меда използвайте светли пити. Ако сложите по 8 (а не
по 10) в многокорпусния кошер и по 10 - в магазина
на дадан-блатовия кошер пчелите ще изградят по-обемисти пити, които събират повече мед и по-лесно ще
ги разпечатвате.
Ако по време на пашата пчелите запълнят магазина, но медът в него
не е узрял, под този магазин поставете втори.
Той трябва да е зареден
със 7-8 пити и 2-3 рамки
с восъчни основи. Щом
запълнят и този магазин,
медът в горния вече е узрял и може да го центрофугирате. На тяхно място поставете 7-8 празни пити и
2-3 рамки с восъчни основи и разменете местата на
магазините: сложете долния - горе, а горния - долу.
Периодично поставяйте в кошерите рамки с восъчни
основи, за да получите повече нови пити.

П РОСВЕТЛЯВАНЕ НА КОРОНАТА С ЛЯТНА РЕЗИТБА

Лятна резитба може да се прави при всички овощни
видове. С нея се цели просветляване на короната на
дърветата. По време на вегетацията е по-лесно да се
види как е облистено дадено дръвче и дали короната
му се развива в желаната насока.
В зависимост от климатичните
условия през годината, както и от
грижите за дръвчето, то е образувало много нови клонки, които
са довели до сгъстяване на короната. Това от своя страна води до
влошаване на качеството на плодовете през следващия сезон. За
да се избегне това, се прави именно лятната резитба.
С нея обаче не бива да се прекалява. Ако се направи
по-силна резитба, може да се стигне до потиснато развитие през следващата година.

КОГА

СТАВА НА КРАКА НОВОРОДЕНО ТЕЛЕ ?

Според физиологичните норми новороденото теле
започва да се изправя 10-15 минути след раждането
си. Но понякога този процес
е по-продължителен. Като
цяло при нормално развитие
през първия час от живота си
новороденото теле се изправя на крака и прави своите
първи несигурни крачки.
Разбира се, в практиката
има случаи, когато телета заочват да се изправят 5-6
часа след раждането си. Но във ветеринарната медицина тези случаи се отнасят към патологичните.

ЗАСАДЕТЕ

Н О В И Я Г ОД И

Арония - Sorbus melanocorpa

Аронията е ново растение за нашата страна. Родината му е северна Америка. Поради ценните му
качества, напоследък се правят успешни опити за
култивирането му у нас. Аронията представлява
компактен храст, достигащ височина 2.5 – 3 метра, с
лъскави, не назъбени листа. Плодовете му са дребни
синьо черни зрънца, които по форма наподобяват миниатюрни ябълки.
За лечебни цели
и за нуждите на
хранително вкусовата промишленост се събир ат п л од о в е т е
на аронията. Те
съдържат много
витамини – Р, С,
Е, К, РР, каротин,
витамини от серията Б, органични киселини, захар. По съдържание на органични
киселини плодовете на аронията значително превъзхождат ягодите, малините, червеното френско
грозде и мандарините. Съдържат още калий, калций,
фосфор, магнезий, пектин, дъбилни вещества и още
много други.
Аронията вирее добре на най – различни почви,
освен солените, мочурливите и каменистите. Но за
да получаваме редовно добри реколти, трябва да я
отглеждаме на добре напоени, леки и пропускливи
почви. 50 мл. сок от арония сваля кръвното
Аронията се включва в арсенала от препарати
срещу редица болести на съвремието - диабет, лъчеви увреждания, хипертония. Липсата на захароза в
сока и наличието на сорбит прави аронията идеална
напитка за страдащите от диабет. А комбинацията
на сок от арония и пектин освобождава организма
от радиоактивни вещества и йони на тежки метали.
Тя е лечебна и за всички, които са натрупали лош
холестерол в кръвта си. Има протективен ефект
срещу злокачествени заболявания.
- Прилага се за детоксикация на организма след
лъче и химиотерапия.
- Срещу високо кръвно налягане се препоръчва
пиене на 50 мл сок по три пъти на ден в продължение на 4 седмици. Чрез тази рецепта при лека хипертония налягането на кръвта може да се регулира
и стабилизира в границите на нормата - 120 на 80.
След 2 месеца почивка курсът на лечение се повтаря.
- Със сок от плодовете на арония може да се допълни лечението и на редица други заболявания - кожни
увреждания, алергични състояния, ревматизъм.
У нас вече са направени успешни опити за отглеждане на аронията, и резултатите са твърде
насърчителни.

ЛЕТЕН МИШ-МАШ

Необходими продукти:
8 яйца, 60 г масло или
олио, 4 домата, 7-8
пиперки, глава лук, 150
г сирене, магданоз, сол.
Начин на приготвяне:
Ситно нарязаният лук се
задушава в мазнината.
Прибавят се пиперките,
предварително опечени,
обелени и нарязани на парчета. След като и те се
позапържат, се слагат обелените и нарязани на ситно
домати. Сместа се задушава, докато течността се изпари
напълно. Прибавят се натрошеното сирене, ситно
нарязаният магданоз и яйцата, разбити с малко сол.
Ястието се пържи, като се бърка непрекъснато, докато
яйцата се стегнат.

Ако имате ягодова леха в градината, но някои растения са загинали, засадете нови на тяхно място.
За целта използвайте розетките, които са се образували на върха на ластуните през тази вегетация. Внимателно ги засадете в най-близкото празно място, като
заровите въздушните им корени с почва, а вегетационния връх и листенцата останат открити.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)
2.00 лвева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(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:
0894/588-939 или 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!

- Докторе, порязах си ръката, с какво да я намажа?
- О-о-о, трябва да се отреже - казал лекарят. Пациентът
побягнал към друг лекар и му се оплакал:
- Докторе, порязах си ръката, отидох при Ваш колега, а той
поиска да ми я реже.
- Как ще я реже! Ето ти едни хапчета, пий ги, тя сама ще
падне - рекъл лекарят.
- Може ли един аспирин? - Заповядайте. От днес малко е
поскъпнал...
- Тогава дайте ми вчерашен...
- Госпожо, моля ви! Контролирайте детето си! Непрекъснато
ме имитира!
– Петърчо, престани да се правиш на идиот....

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

