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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 49
На 25 август 2017 година се проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- Стратегия за развитие на образованието
в община Сатовча 2016-2020 година
- Анализ на потребностите от подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците
на територията на община Сатовча
- Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2017
година
Допусна съществуването на маломерни
(20 самостоятелни и 13 слети) паралелки за
учебната 2017/2018 година, като осигурява от поземлен имот с пл. №92 по плана на
допълнително средства за обезпечаване село Крибул
на учебния процес извън определените по
Общинският съвет одобри Задание за
единни разходни стандарти.
проектиране и допусна изработването на
Общинският съвет – Сатовча, даде съ- Подробен устройствен план:
гласие:
- ПУП – ПР за изменение на уличната
- да се запази статута на средищни учили- регулация от О.Т. 117 и О.Т. 118 пред УПИ
ща на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – село V-543, кв. 34 по плана на село Долен
Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – село
Отмени свои Решение №241, Решение
Кочан, СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел и №242, Решение №243 и Решение №254 по
СУ „Св. Климент Охридски” – село Слащен, Протокол №19 от 20.07.2017 година.
за учебната 2016/2017 година
Определи представител на община Са- да се проведе публичен търг с явно над- товча за участие в извънредното заседание
даване за продажба на земеделски имот с на Общото събрание на Асоциацията по
начин на трайно ползване – изоставена нива, ВиК на обособена територия, обслужвана
с площ 3,703 дка, находящ се в местността от „Водоснабдяване и канализация”, ЕООД
Костадин, землището на село Кочан
– Благоевград, на 19.09.2017 година и одо- да се проведе публичен търг за продаж- бряване проекта за дневен ред
бата на поземлен имот 260 по плана на село
Предостави на Общинска служба по земеБоголин, с площ от 2426 кв. м
делие земя от общинския фонд, придобита
- да се прекрати съсобствеността между от общината на основание отменения чл. 19
община Сатовча и Реджеп Джеват Джинали – от ЗСПЗЗ за възстановяване на наследниците
жител на село Сатовча, върху поземлен имот на Асан Юсеинов Шишков – бивш жител на
с пл. №967, кв. 41 по плана на село Сатовча, село Крибул:
с площ 80 кв. м.
- Имоти №000813 и №000814, находящи
- да се прекрати съсобствеността между се в местнстта Шавара, землището на село
община Сатовча и „САЙМЕ СТИЛ”, ЕООД Крибул, община Сатовча, с площ съответно
– село Крибул, върху 89/199 идеални части 0.476 дка и 0,339 дка.

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обявява процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.
По решение на Общото събрание на Административен съд – София, Общинският
съвет – Сатовча, трябва да предложи двама
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград.
I. Изисквания към кандидатите
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да
бъде избран дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за
който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗСВ съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа
партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени
органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за наКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ционална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
II. Срок за подаване на документите
Кандидатите подават в срок от 1 юли до 31
август 2017 година в деловодството на Общински съвет – Сатовча, следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от
кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за
кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето
не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които
общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
9. документ за извършена проверка по
реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия, ако са родени
преди 16 юли 1973 г.
III. Начин на повеждане на процедурата
Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български

ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Право на достъп до целеви помощи за отопление имат лицата и семействата,
й
които
се отопляват с електроенергия или топлоенергия, при положение, че доходът им за предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Той се
определя на базата на гарантирания минимален доход, коригиран с определени коефициенти. Лицата и семействата отопляващи се с твърдо гориво получават помощта при
условие, че средномесечният им доход за предходните шест месеца преди месеца на
подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за
отопление и отговарят на условията по чл. 10 и чл. 11 от ППЗСП. Месечният размер на
помощта за отопление с електроенергия и топлоенергия се определя на база левовата
равностойност на 450кВтч дневна и 150 кВтч нощна електроенергия, по действащи цени
на електроенергията в началото на отоплителния сезон. Месечният размер на помощта
за отопление с твърдо гориво се определя на база левовата равностойност на 1.2 тона
брикети за целия отоплителен сезон, при усреднена за страната крайна продажна цена.
• Подава се молба-декларация по образец – приложение №1 от Наредба №5 до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. В нея задължително се декларира
вида на ползваното отопление. За отопление с електроенергия и топлоенергия декларацията се подава от 1 ноември до 31 март, а за отопление с твърдо гориво – от 15
май до 31 август, като срокът може да бъде удължен при констатирани проблеми от
социален, семеен, битов или здравен характер;
• Прилагат се документи за доходи от трудови и/или приравнени на тях правоотношения, извършване на услуги с личен труд, дейности в областта на селското, горското и
водното стопанство, стипендии;
• Прилага се медицинско удостоверение, протокол от ЛКК, експертно решение от
ТЕЛК, НЕЛК или РЕЛКК;
• Прилагат се други документи изисквани от до дирекция „Социално подпомагане“;
Въз основа на молбата се изготвя социален доклад по образец, на основата на който
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед.

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 лева.
Еднократната целева помощ за ученици по Чл. 31. се предоставя в пари и/или под
формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето
не постъпи в 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, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, ако
са родени преди 16 юли 1973 г. се
публикуват на интернет страницата на община Сатовча най-малко
14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.
Най-малко 10 на сто от лицата,
които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта
на педагогиката, психологията и
социалните дейности.
Не по-късно от три работни дни
преди изслушването юридически
лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да
представят на Общинския съвет
становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
Общинските съвети или определени от тях комисии изслушват

всеки от допуснатите кандидати
в публично заседание, като всеки
член на общинския съвет може да
задава въпроси.
4. Мандат и възнаграждение на
съдебните заседатели
Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от
датата на полагане на клетвата.
За времето, в което съдебните
заседатели изпълняват функциите
си и задълженията, свързани с тях,
им се заплаща възнаграждение от
бюджета на съдебната власт.
Размерът на възнаграждението на
съдебните заседатели на ден се равнява на една двадесет и втора от 60
на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен
съдия и за съдия от военен съд, но
не по-малко от 20 лв. на ден.
На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт,
които са направили във връзка с
участието си в съдебни заседания.

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

5 Септември 2017, Вторник,
Ден на Майка Тереза Отбелязва се от 2004 г. с решение на Римокатолическата
църква от 19 октомври 2003 г. Тогава на церемония в Рим, Италия, папа Йоан
Павел Втори обявява майка Тереза за блажена. Годишнина от смъртта й (5 септември 1997). Майка Тереза (ист. име Агнес Бояджиу) основава през 1950 г. в
Калкута, Индия, ордена „Мисионери на милосърдието“, който има над 700 центрове в 133 страни по света. Тя е носителка на Нобелова награда за мир за 1979 г.
6 Септември 2017, Сряда,
Годишнина от Съединението на България
Официален празник честващ Съединението на
Княжество България с Източна Румелия. След
Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия
(в пределите на Османската империя). Останалото под османска власт, българско население се
стреми към обединяване с освободените българи. Така, през 1880 г. е създаден
Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), чиято основна
задача е да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да
се координира работата с месното население се учредяват и комитетите - „Съединение“. През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов,
който подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър
Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако
той (в качеството си на лоялен васал на Османската империя) окаже да признае
актът на Съединението, въпреки силната народна воля начинанието губи смисъл и било обречено на неуспех. Според някой от българските историци пред
българския княз не е имало дилема, тъй като той чисто политически не е могъл
да откаже да признае Съединението, защото това автоматично означавало да
бъде свален от престола. Но независимо какви са били историческите условия
и неговите лични подбуди, мъжеството му да подкрепи присъединяването на
Източна Румелия е важна гаранция за успеха на делото. На 6 септември 1885 г. в
Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил
Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски,
което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.
Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването
на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна
България. Князът лично пристига в Пловдив и определя за свой помощник в
Южна България д-р Странски. След продължителна дипломатическа борба
на Цариградската посланическа конференция (1885-1886) Съединението получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба. За
официален празник на страната е обявен с решение на Народното събрание от
18 февруари 1998 г.
7 Септември 2017, Четвъртък,
77 години от подписването на Крайовската спогодба
77 години от подписването на Крайовската спогодба - договор между България и Румъния /1940/. Договорът е подписан в румънския град Крайова от
пълномощните министри на България и Румъния Св. Поменов и Ал. Крециану.
Според договора Румъния връща на България Южна Добруджа (площ 7726 кв.
км с население около 320 000 души), отнета й по Букурещкия мирен договор
(1913) и по Ньойския договор (1919). Между България и Румъния се възстановява
границата от 1913 г. Спогодбата съдържа и клауза за задължителна размяна на
населението - да бъдат репатрирани равен брой румънци от Южна Добруджа и
българи от Северна Добруджа. За уреждането на всички въпроси от финансово
и правно естество се създава смесена комисия от представители на двете държави със седалище в Гюргево. Българският народ приема сключването на тази
спогодба като акт на национално освобождение на Южна Добруджа, откъсната
от българските предели след Междусъюзническата война (1913). На 21 септември 1940 г. Българската армия
навлиза в областта.
8 Септември 2017, Петък,
Малка Богородица
Денят, в който се е родила Св. Дева Мария, майка на
Сина Божий Исус Христос - Спасителя на света, е един
от 12-те най-големи християнски празници, известен в
народната традиция като Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица). Родителите на Светата дева
- праведните Йоаким и Ана били щедри и милостиви, но
бездетни хора от Назарет. Погълнат от скръб, Йоаким
отива в пустинята, където прекарва в строг пост и молитва 40 дни. Ана също
се моли горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува молбите им. Пред
Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря на
име Мария, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Когато
малката Мария навършва три години, родителите я завеждат в Йерусалимския
храм и така изпълнили обещанието си да предадат своята единствена рожба в
служба на бога. Мария остава да живее в храма като приема върху себе си дълга
да лекува в скръбта им всички самотни и изоставени хора. Напуска земния живот
на 64-годишна възраст. Това е един от трите големи Богородични празници на
Православната църква, на 8 септември (21 септември ст. стил) Божията майка се
почита като пазителка на християнското семейство и покровителка на родилката
и детето. На много места се спазва традицията да се замесва и опича малка питка,
намазана с мед за родилката, наречена „Богородична питка“. По стара традиция
на този ден имен ден празнуват всички малки Марии.

Ден за ликвидиране на неграмотността
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14-ата сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
Годишнина от откриването в Техеран, Иран, на Световната
конференция на министрите на образованието за ликвидирането на неграмотността (8-19 септември 1965).
9 Септември 2017, Събота,
Годишнина от 9 септември 1944 г.
Годишнина от държавния преврат, извършен от Отечествения фронт - политическо обединение на комунисти,
земеделци и Военния съюз „Звено“. Малко след 2 часа на 9
септември 1944 година отделни бойни групи завземат сградите Военното министерство,
Министерството на вътрешните работи, Централната поща, Радиото, Централната гара.
Правителството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен съставът на първото правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско правителство е
оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). Веднага са публикувани
и първите укази на Министерския съвет: за разпускане на последното и за утвърждаване
на новото правителство. Назначени са на нови регенти - Тодор Павлов, Венелин Ганев и
Цвятко Бобошевски. Разпуснато е 25- ото Народно събрание. Потвърден е държавният
монопол върху българското радио. Публикувано е постановление на Министерския съвет
за сформиране на Народна гвардия и Народна милиция.
10 Септември 2017, Неделя,
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата
Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване на самоубийствата с подкрепата на Световната здравна организация
(СЗО). Според статистиката на Световната здравна организация (СЗО)
средно 3000 души дневно правят опит за самоубийство. Броят на самоубийствата се е увеличил със 60 на сто през последните 50 години. Всяка година
близо 1 милион души слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО
броят на самоубийствата ще продължи да расте. По данни на организацията проблемът е
най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и на азиатския континент в Китай, Индия и
Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа и Северна Америка са резултат от психически
разстройства, докато в Азия това най-често се дължи на спонтанно решение. Много хора,
особено имайки предвид, че психическите разстройства не се възприемат добре в някои
култури, не се решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ПРОГРАМА
„МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ МЕЖДУ ЕС И КИТАЙ

Краен срок: 10 септември 2017 г.
Програмата за обмен, организирана съвместно от ЕС и китайското министерство
на земеделието, ще изпрати европейски
млади фермери на двуседмични проучвателни посещения в Китай (ноември 2017
г. и юни 2018 г.) и ще посрещне китайски
фермери в държавите-членки на ЕС.
Младите фермери трябва да отговарят на
следните критерии:

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 30.08.2017 г.
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1
2
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1
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14
1
48
2
1
4
81
1
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 42 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
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 243 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

ПРИТЧА ЗА ОХЛЮВА И
ВРАБЧЕТАТА

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

- На възраст под 40 години;
- Добро владеене на английски;
- Възможност да участват в пътуване
2 седмици през ноември 2017 г. или юни
2018 г.;
- Опит и интерес към устойчивото земеделие;
- Високо ниво на интерес към китайското
селско стопанство.

Всеки има своите планове за живота, мечти,
които иска да осъществи. Колко често ви се е
случвало да се впуснете към поредната цел и
някой да се опита да ви накара да помислите,
че това е загубено време?
Винаги има някой, който ще се намери да ни
вмени чувство, че не сме достатъчно добри, че
успехът няма да ни се случи. Успехите са поредица от малки и постоянни стъпки. И ако гледаме в
нашата си посока и следваме плановете си, рано
или късно ще постигнем целите си.
Някои се случват бързо, но за други е необходимо време. Днес искаме да споделим една кратка и поучителна история за това как не бива да

се отказвате от мечтите си, въпреки всичко и всеки.
Притча за охлюва и врабчетата
Било приятен пролетен ден. По едно високо
черешово дърво с голяма зелена корона, започнал да се изкачва един охлюв. Цветовете на
черешата били бели, красиви, аромат се носел от
тях. Врабчета от близкото дърво видели охлюва
и започнали да му се присмиват.
– Защо пълзиш по дървото? Не виждаш ли, че
на него няма плодове? И защо си избрал найвисокото дърво?
Без да спира, охлювът им отвърнал:
– Сега виждам, че това дърво цъфти обилно,
което означава, че и плодовете по него ще бъдат
много. И когато стигна до върха му, там вече ще
има череши.
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КОРИГИРАНЕ

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

НА ПОЛЗВАН
ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван
поради повреда на двигателя. Купен е 2013 г. за 5000
лв. Ползван данъчен кредит 1000 лв. Начислените
амортизации до 20.01.2017 (датата на брак) са
3958,32 лв. Четох чл. 73 и 79 от ЗДДС, но нещо се
обърках. Kак да изчисля ДДС, с което да коригирам
ползвания ДК и в кой данъчен период трябва да го
покажа?
В чл. 78, ал 1 от ЗДДС е уточнено какво се разбира
под ползван данъчен кредит, а именно: “...стойността
на данъка, който регистрирано по този закон лице е
приспаднало в годината на упражняване на право на
данъчен кредит”, за която сочите, че е 1000 лв. Тя,
освен времето на ползване, ще бъде базата за изчисляване на дължимия данък.
Каква амортизация е начислена няма значение за
определянето на дължимия данък. Тя оказва влияние
при определяне на балансовата стойността на актива
за отписването му и при преобразуването на финансовия резултат.
Въпросите за самите корекции на ползвания данъчен кредит, при различните
ситуации, са дадени в чл.
79, 79а, 79б от ЗДДС.
В данъчния закон е заложена презумпцията, че
данъчният кредит може да
се ползва изцяло, ако съответният дълготраен актив
се ползва от предприятието
за дейности, за които има право на данъчен кредит,
определено време в години, включително годината на
ползване на данъчния кредит:
= за недвижимите имоти - 20 г.
= за останалите дълготрайни активи - 5 години.
При използване на актива по-малко време, за разликата се дължи данък, който се определя чрез т.нар.
коригиране на ползвания данъчен кредит.
Вашият случай попада в хипотезата на други активи, т.е.:
Формулата на изчисление е съобразно чл 79, ал. 3.
т. 2, буква “а”:
“(3) За стоките и услугите, които са или биха били
дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:
........................ ................
2. за останалите стоки
а) за които при производството, придобиването или
вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като
лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на
независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен
кредит:
ДД = НДДС х 1/5 х БГ,
където:
ДД - дължим данък;
НДДС - начисленият ДДС при придобиването на
актива, т.е. начисленият данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството до изтичане на 5-годишния
срок, считано от началото на годината на упражняване
правото на данъчен кредит”.
Поясненията на елементите ДД и НДДС не предизвикват проблем. По отношение на “БГ”, текстът е
много претрупан и неясен, поради което предизвиква
определени затруднения, защото едновременно засяга
два момента и два периода:
а) моментът на ползването на данъчния кредит и
период за използването на актива и
б) моментът на бракуването му и времето на неизползване на актива.
На практика смисълът е, че данъчният кредит се
ползва без корекции, в рамките на нормативно определения срок в години - от началото на годината
на придобиване, до началото на годината на отписването. При по-ранно отписване, данък се дължи от
началото на годината на бракуване до изтичане на
нормативния срок. Сроковете се изчисляват в кръгли
години, независимо кога през годината е придобит
или бракуван активът.
При тази постановка при вас:
Обстоятелствата за ползване на данъчен кредит са
настъпили и са ползвани 2013 г.
Петгодишният срок от 2013 г. включително изитча
в края на 2017 г.
Обстоятелствата за коригиране на ползвания кредит
са настъпили 2017 г., която се включва в периода на
неползване на актива.
Или срокът, за който следва да се признае данъчният
кредит, е 4 години от 2013 г. до 2016 г. включително.
Броят на годините, за които следва да се направи
корекцията, е една година, т.е. при петгодишен нормативен срок 20% от ползвания кредит, или в случая
200 лв.
Чрез формулата това би се получило така:
ДД = НДДС х 1/5 х БГ,
ДД = 1000 лв х 1/5 х 1
В ал. 4 на чл. 79 ясно и недвусмислено е посочено,
че начисляването на данъка се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното
обстоятелство - бракуването на актива. Съставя се
протокол за определяне размера на дължимия данък и
отразяването му в дневника за продажбите и справкадекларацията за този данъчен период.

ФИРМИ

ОЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ
ОТ ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА
ОБУЧЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНИ
Работодателите все още имат възможност да получат финансова подкрепа от държавата, за да си
осигурят персонал с професионална подготовка,
необходима за стопанската дейност на фирмата. В
част от бюрата по труда в страната има свободни
средства за финансиране на обучения на безработни
по заявени от работодателите професии, съобщават
от Агенцията по заетостта.
В началото на септември бюрата по труда ще
приемат заявки от работодатели, кандидатстващи за
преференции и финансова подкрепа за стимулиране
на заетостта, в т.ч. и по мярката за дуално обучение.
Агенцията по заетостта продължава да осъществява
двете мерки за стимулиране на работодателите, които
съдействат на безработни да придобият професионална квалификация, необходима за работа при тях.
Едната мярка е по реда на Закона за насърчаване на
заетостта и дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което е необходимо
да преминат кандидатите за работа, преди да бъдат
назначени за поне 6-месечен период на съответните
работни места. Обучението на безработните се финансира изцяло от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават
стипендия. Работодателят сам избира обучаваща
организация, с която съвместно формират учебния
график и провеждат подбор на безработните, които да
бъдат обучени и впоследствие назначени на работа.
Втората форма за насърчаване квалифицирането
на безработни е вече популярното „дуално обучение“, която Агенцията по заетостта прави от август
миналата година. Чрез нея Агенцията по заетостта
стимулира работодателите, осигурили работно място
за обучение чрез работа, като предоставя ежемесечно
средства за основно трудово възнаграждение за всяко
наето безработно лице и неговия наставник. Средствата за работодателите се предоставят за времето
на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен
това за всеки се поемат разходите на обучаващата
институция, която прави обучението по професията.
Средствата, които се предоставят по всяка насърчителна мярка или програма на работодателите,
обучаващата организация и безработен се определят
ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.
Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда, както и от интернет
страницата на Агенцията по заетостта.
ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ
Плащане с виртуални
карти Visa в Интернет
Предплатената виртуална карта VISA има
само номер и няма физически носител. За това
плащанията с виртуална
карта са само online до
размера на сумата, с която е заредена картата. Картата можете да получите
само за 15 минути през Интернет или във всеки офис
на ЦКБ или EasyPay.
Плащане с кредитни карти Visa и Mastercard в
интернет
Това е най-бързият и евтин начин за плащане.
Използването на кредитна карта Visa или Mastercard
е изключително удобно при чести транзакции в Интернет. Едно от предимствата на кредитните карти
на ЦКБ е, че покупките в Интернет са освободени от
такси. Ако имате гратисен период към картата, той
важи и при покупки в интернет.
Преди да извършите плащането, уверете се, че сайтът приема плащания съответно с Visa или Mastercard
карти. Ако е така, Вие трябва да дадете номера на
Вашата карта, срока на валидност и код на картата /
CVV2 за Visa и CVC2 за Mastercard/. Вашият код за
плащания по интернет е изписан на гърба на картата
Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри
от изписания там номер.
В повечето случаи е необходимо да посочите и адрес за доставка на поръчания продукт. Ако адресът,
на който желаете да Ви бъде доставен поръчания в
Интернет продукт, е различен от адреса, който сте
посочили в банката, е необходимо да попълните и
двата. Например на англоезичните сайтове най-често
адресът за доставка е „Shipping Address“, а адресът,
който сте посочили в банката - „Billing Address“.
Препоръчваме Ви да регистрирате своята карта за
услугата E-secure - за сигурни плащания в интернет.
Плащане с дебитна карта в интернет
Вече можете да плащате в глобалната интернет
мрежа не само с кредитни карти, но и с дебитни карти.
Плащането се извършва по същия начин, както и с
кредитни карти. Отново се използва трицифреният
код на гърба на картата /CVV2/.
Картите Debit Mastercard, Visa Debit и Visa Electron
на Централна Кооперативна Банка могат да бъдат регистрирани в международната система за електронни
разплащания PayPal.
Препоръчваме Ви да регистрирате своята карта за
услугата E-secure - за сигурни плащания в интернет.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
СЕПТЕМВРИ 2017г.

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.
До 14-ти септември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец август.
2. Подаване на 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 август.

Въпрос: Въпросът ми е относно възможността
за ранно пенсиониране по чл.69б от КСО.Започнах
работа на 22.01.86г. Работя и до момента имам 1г. на
борсата и 11г.05м.15д. първа категория в Българската
армия. Родена съм през 1967 година.
Отговор: Съгласно чл. 69б, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, работили 10 години
при условията на първа категория труд, независимо кога
е придобит този стаж – преди или след 2000 г., могат да
се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия
по чл. 168 или когато са променили осигуряването си
от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
и са навършили възраст за 2017 г. 48 години и 4 месеца
за жените и имат сбор от осигурителен стаж и възраст
94 за жените. Възрастта се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с по 4 месеца за
жените до достигане на 55-годишна възраст. Съгласно
разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от КСО при пенсиониране
за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се
превръща, като три години осигурителен стаж от първа
категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.
Въпрос: През 2008 година съм се грижила за внучката ми, която е със 100 процента увреждане. Мога
ли за този период, от 05.04.2008г до 30.04.2009г да
ползвам трудов стаж.
Отговор: В чл. 9, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че за осигурителен стаж при
пенсиониране се зачита времето, през което са полагани
грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид
и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се
нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга),
родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен
стаж се зачита, при условие че за това време лицата не
са били осигурени или не са получавали пенсия. При
пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за
фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към
датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на
държавния бюджет. В Кодекса на труда не се съдържа
разпоредба, която да предвижда времето, през което са
полагани грижи за внуче с увреждания, да се признава
за трудов стаж.
Въпрос: На 60 г.02 м. съм. Имам 37 години трудов
стаж. Мога ли да се пенсионирам предварително,
съответно с по-ниско заплащане до навършване на
съответната възраст за пенсиониране при жените.
Отговор: Съгласно чл. 68а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, които имат изискуемия
осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, който във Вашия
случай е 35 години и 6 месеца, могат по тяхно желание да
се пенсионират до една година по-рано от възрастта им
по чл. 68, ал. 1 КСО. Видно от изложеното в запитването
Ви, Вие сте родена през месец май 1957 г., т.е. Вашата
възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е 61 години и 2 месеца.
Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено с 0,4 на сто за всеки
недостигащ месец. С оглед на горното и на посочените в
запитването възраст (60 г. и 2 м.) и продължителност на
трудовия стаж (37 години), и ако приемем, че той съвпада
с осигурителния, се налага извода, че Вие отговаряте на
визираните в чл. 68а, ал. 1 КСО изисквания. Т.е., ако желаете, може да се пенсионирате през настоящата година,
след навършване на 60 години и 2 месеца. В тази връзка
обаче, следва да имате предвид, че пенсията по чл. 68а,
ал. 1 КСО се изплаща в намален размер пожизнено, а
не само до навършване на общата пенсионна възраст
(възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 КСО) ‒ чл.
68а, ал. 1 и ал. 2 КСО.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Д ЕЦАТА

ДА ЛЯГАТ ДА СПЯТ
ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ
Сънят е изключително важен за децата, защото влияе
пряко на тяхното физическо и умствено развитие. По
време на ортодоксалния, или НРЕМ сън (сън без бързи
движения на очите) притокът на кръв към мускулите се
увеличава, което осигурява натрупване на енергийни източници, ускоряват се растежът и възстановяването на
тъканите, освобождават се важни хормони за растежа и
развитието на детския организъм.
В различните възрастови периоди необходимата продължителност на съня при децата е различна. Новородените и кърмачетата до 3-месечна възраст прекарват средно между 16 и 20 часа от денонощието в сън, обяснява
д-р ГеновеваТачева, детски невролог в „СБАЛ по детски
болести - проф. д-р Ив.Митев” - София, цитирана от сп.”Здраво дете”.
След 3-тия месец това време постепенно намалява, което е за сметка
на дневния сън. Деца между 1- и 3-годишна възраст се нуждаят от 12-14
часа сън дневно, като дневният сън
обикновено е между 1.5-3.5 часа.
На децата между 3- и 6-годишна
възраст са необходими между 11 и 12 часа сън дневно.
Намалената продължителност на съня обикновено
тревожи родителите. Причините за по-малкото сън могат да бъдат различни в различните възрастови периоди.
Например, в кърмаческа възраст честа причина са коликите, във възрастта след 2-3 години – нощните страхове.
Когато децата системно спят по-малко от необходимото, родителите трябва да потърсят специализирана помощ, тъй като това може да доведе до сериозни проблеми. Все пак индивидуалните нужди са различни. Важен
показател за достатъчността на съня е доколко детето е
активно по време на бодърстване.
Цикълът сън – бодърстване (циркаден ритъм) се регулира от сложна система от множество неврони в централната нервна система, наречена ретикуларна формация.
Мелатонинът е неврохормон, чиято основна функция
е да регулира този цикъл. Секретира се от пинеалната
жлеза, но също така от ретината и стомашно-чревния
тракт, а невромедиаторът, който регулира повишаването
на производството му през нощта, е норадреналинът. Нарушенията в продукцията или секрецията на мелатони
на водят до хронично нарушение както на продължителността на съня, така и на времето за настъпването му.
Задължително е децата да се слагат да спят по едно и
също време още от ранна възраст – това изгражда навици и създава правилен режим на сън и бодърстване.
През летния сезон, когато светлата част на деня е подълга, често и времето за лягане се променя – децата
заспиват по-късно. Не е препоръчително обаче режимът
да бъде нарушаван, защото неговото спазване след това
ще бъде по-трудно.
Следобедният сън е необходим и трябва да се изгради
като навик, особено при деца до 6 години.
Той е част от общото необходимо количество сън и в
този смисъл родителите трябва да бъдат настоятелни в
изграждането на този навик. Трябва обаче да се внимава
продължителността на следобедния сън да не е твърде
голяма, тъй като това ще се отрази на нощния сън.
Има основни принципи, чието спазване спомага за спокоен и пълноценен сън. И те са: лягане по едно и също
време, избягване на консумацията на храна и големи количества течности преди сън, да не се прекалява с храни,
съдържащи захар (напр.шоколад), както и да не се прекалява със стоенето пред екран (телевизор, таблет, телефон).
Непосредствено преди заспиване в ранна възраст не
се препоръчват превъзбуждащи занимания, защото те
могат да рефлектират в нощни страхове.
Много често потенето не се дължи на здравословен
проблем, а на прекомерното обличане на детето по време
на сън и на високата температура в помещението. Нормално е през лятото изпотяването да е по-изразено, затова е препоръчително спалното бельо, както и детската
пижама да са памучни.
Понякога прекаленото изпотяване може да е симптом
на заболяване, като в някои случаи специфичната миризма на потта и други телесни течности може да насочва
към определено метаболитно заболяване. В такива случаи родителите трябва да бъдат насочени към специалисти в тази област.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

В ЖЕГАТА ОВЦЕТЕ ТРЯБВА ДА ПИЯТ ДО 6

Л

ВОДА

В горещите месеци е много
важно да подсигурите правилен
водопой на овцете. Овцете понасят по-тежко недостига на вода
от гладуването.
На всеки килограм сухо вещество фураж овцата се нуждае от
2-3 л вода. Дневната потребност
на овцете от вода зависи от годишния сезон, изхранвания фураж, възрастта на животните и от физиологичното състояние на животните.
Важно! Поенето на овцете през лятото трябва да
става само от проверени водоизточници.
Дневно възрастните овце изпиват по 3-4 л
В горещото време овцете трябва да пият до 6 литра
вода. Другото изискване е да се поят 2-3 пъти дневно. Коренно различни са потребностите на животните
от вода през есента и зимата. Тогава потребността от
вода намалява - 1-2 пъти дневно.

АКО ДРЪВЧЕТАТА СА НАТЕЖАЛИ ОТ ПЛОД

С наедряване на плодовете тежестта на клоните се
увеличава и те увисват. Това налага да бъдат укрепени,
за да ги предпазим от счупване, да има добро осветляване и качествено провеждане на растително-защитните мероприятия.
Ябълките, крушите и сливите имат по-голяма нужда
от укрепване. Ако дърветата са формирани с водач и
той е масивен, може да се използва като носещо звено.
Необходимо е да се направи гривна от тел прокаран
в маркуч с дебелина 5-6 мм,. От нея се спускат телове
към наведените клони. Те също се захващат, чрез парче маркуч, за да не се врязва телът в клона.
При неустойчив водач или ако короната е формирана
чашовидно, се използва метална тръба. Тя замества водача, като привързването се извършва по същия начин.
Тази подпорна конструкция може да се използва 3-5 години без да
се сваля от дървото.
Друг вариант е да се
поставят дървени подпори под натежалите клони. Обикновено за всеки
клон има отделна подпора. Има случаи да се слагат и
по две с различна дължина, предимно 3-5 метра.
Подпорите се поставят през юли отвесно към върха
на клоните. Те не трябва да се повдигат по-високо от
нормалното им положение.
Поставените отвесно подпори са по-устойчиви и не
заемат голямо пространство. Недостатък на този метод
е, че те пречат за провеждане на растително-защитните
мероприятия, при борбата с плевелите и други.

С ЪХРАНЯВАЙТЕ ДОМАШНОТО СИРЕНЕ
В САЛАМУРАТА , ОТДЕЛЕНА ПРИ ЗРЕЕНЕТО

Много често читателите с по-малко опит задават
три въпроса: с каква тежест да пресоват сиренината, колко сол да слагат в саламурата и как да съхранят домашно приготвеното сирене за по-дълго време.
1) Тежестта се определя от количеството на сиренината – примерно за 5 л мляко. Поставете върху привързаната сиренина малка кофичка за тежест, в която
постепенно наливайте от 1 до 5 л вода в продължение
на 2 часа, като през 15-20 минути се пропуква сиренината и се пристяга цедилото, за да се получи сирене с
желана дебелина.
2) Какъв да е процентът на солта в саламурата, в която ще се съхранява сиренето: За съхранението на сиренето е много важно да се използва саламурата майка, която е отделена от сиренето след поставянето му
в съда за зреене. Тази саламура трябва да бъде с концентрация на солта 1,2-1,5 на сто. Сиренето трябва да
бъде наредено плътно в съда и затиснато с тежест. Над
тежестта е необходимо да има поне 2 см саламура.
3) Как да съхраните сиренето за по-дълго време:
Съхранението задължително трябва да става в саламурата. Тя трябва да се наблюдава и образувалата се
съга трябва да се отстранява всяка седмица, след което
саламурата се претака.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Бял Равнец
Achillea Millefolium

Характерна за Европа и Западна Азия, тази билка расте по
тревисти и каменисти поля, край пътищата и из диви места
в планините.
Нейните тънки тъмнозелени листа са многоделни, което е
повлияло и върху името на вида – millefolium, което означава
„хиляди листа”.Многобройните кошнички от дребни бели или
розови цветове формират едри щитовидни съцветия.
- Билката се събира след приключването на цъфтежа през
лятото и есента.
- Белият равнец обикновено се изсушава за приготвяне на запарка, но може
да се използва и пресен.
Понякога се прилага и под
формата на течен екстракт.
Състав: цветовете съдържат около 0,2-0,5% етерично масло, докато листата – 0,02-0,07%. В състава
на растението влизат още противовъзпалителни флавоноиди,
както и танини, алкалоиди и горчиви вещества.
Употреба: заради многобройните си активни съставки белият
равнец е широко употребяван в медицината. Той действа спазмолитично, газогонно, противовъзпалително и антипаразитно
(в състояние е да се справи с чревните глисти). Тези качества
се дължат главно на етеричното масло в билката.
В народната медицина тя е използвана за понижаване на
високата температура и често се взема в началото на инфекции
като настинка и грип, като се комбинира с бъз или мента. Може
да подпомогне отделянето на секрета от дихателните пътища.
Белият равнец е диуретик, понижава кръвното налягане и
повлиява сърцебиенето. Регулира и кръвообращението, като
разширява стеснените кръвоносни съдове и свива твърде разширените. По тази причина е предписван при разширени вени и
язви, венозен застой, флебити и хемороиди. Използва се също
за облекчаване на храносмилателни проблеми, включително
стомашни болки, чревни възпаления, запек и метеоризъм.
Растението се употребява традиционно за успокояване на
болката при маточни контракции по време на менструация и
раждане. Вземано редовно в малки дози, може да регулира
месечния цикъл, особено в случаите на оскъдна или нередовна
менструация.
Прилагано външно, неговото противовъзпалително действие
облекчава ревматични болки.
Отглеждане: белият равнец се размножава чрез семена или
чрез разделяне на туфата. Отглежда се на добре дренирана
почва, на слънчево място. Растението често избуява и като
плевел.
Растениeто помага при: понижаване на кръвното налягане,
чревни глисти, стомашни болки, чревни възпаления, запек,
метеоризъм, регулиране на месечния цикъл.

ЯБЪЛКОВ ПАЙ СЪС ЗАЛИВКА

Необходими продукти: : 2,5 чаени
чаши брашно, 300 г брашно, 2 суп.
лъж. захар, 1 яйце
За заливката: 3-4 ябълки, 2 яйца, 1
ч. ч. сладкарска сметана, 1 ч. ч. захар
Начин на приготвяне: Мекото масло
смесваме с брашното и претриваме
докато се получат брашнени трохи.
Добавяме захарта и яйцето. Съберете
тестото на топка, поставете го в плик и го приберете в
хладилника за половин час. Ако тестото не е достатъчно
еластично добавете лъжичка студена вода.
Ябълките се измиват, обелват и почистват от семките.
Върху разрязаните половинки направете плитки
разрези като решетка от горната страна.
За приготвянето на заливката разбийте яйцата и
захарта на гъста пяна. Добавете сметаната и отново
разбийте.
Разточеното на кора тесто се прехвърля във формата
за печене, която предварително е намазана с масло и
посипана с брашно. Отгоре се нареждат ябълковите
половинки с разрезите нагоре. Залива се с яйчната смес
и се пече 30-35 минути или докато заливката се сгъсти.
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:
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!

Руснак,
уснак, американец и блондинка си говорели.
Руснакът казал:
– Ние бяхме първи в космоса.
Американецът казал:
- Ние бяхме първи на луната.
Блондинката се обадила:
– И какво от това, ние ще бъдем първи на слънцето.
Руснакът и американецът се спогледали и казали:
– Не може да кацнете на слънцето, глупачке! Ще изгорите!
Тогава блондинката отвърнала:
– Ще отидем през нощта!.
Тъщата чете Библията. Внучето пита баща си:
- Тате, какво чете баба?
- Готви се за приемен изпит!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

