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СПИСЪК

Наа ос
Н
основание
с о а е чл.14,
1 Г
14
Глава
а а трета
рее а
от Вътрешен правилник на Общински фонд „С
един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” Ви предоставям следната информация за
второ четиримесечие на 2017 година:
За периода от 01.05.2017 – до 31.08.2017 година в Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” са постъпили
общо 4499.13 лева. По решение на Комисията за

второ
разходоро четиримесечие
е р е сее е наа 22017
017
0
01
7 година
о
а са раз
о
вани средства в размер на 3300,00 лева.
Общо постъпили в сметката на Фонда до
31.08.2017 година са 113 946.98 лева. Общо изплатени по решения на Комисията към 31.08.2017
година са 82 145.20 лева. Общо подпомогнати от
Фонда 52 деца, от които 16 допълнително. Към
същата дата наличните средства в набирателната
сметка на Фонда 31 801.78 лева.

СПИСЪК

На дарителите и дарените средства за периода 01.08.2006г. до 31.08.2017г. в
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
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Д О 31

ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ОКТОМВРИ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 31.08.2017г.
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ʛˋˆˎˈː˃ʏ˘ˏˈˇˑ˅˃ʢ˔ˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͲˆȌ
͵ͲͲͲ
ʑˈˎˋːʑˈˎˋːˑ˅ʖ˃ˋˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͲͺǦʹͲͲͻˆȌ
ͳʹͲͲ
ʖˈˍ˓ˈˏʖˈˍ˓ˈˏˑ˅ʙ˃˒ˋːˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͲͺˆȌ
͵͵ͺǡͻͺ
ʚˋˏ˃ːʚ˝˚ˈˊ˃˓ˑ˅ʤ˓ˋ˔˕ˈˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋȋʹͲͲͺǦʹͲͳ͵ˆȌ
ͳͲͻʹͶǡͷͺ
ʓ˃ː˃ˌʟ˃ˏˋˊˑ˅ʓ˖˛ˈ˅ˑ˕˔Ǥʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͲͻˆǦʹͲͳʹˆǦ ʹͲͳˆȌ
ͳͻͳ͵ǡͷͲ
ʓˈːˋ˔ʏ˔˃ːˑ˅ʙ˖ˏ˄˃˓ˑ˅ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͲͻˆȌ
ͳͷͲͲ
ʏ˔ˋ˄ˈʙˈˏ˃ˎˑ˅˃ʓˉ˃ˎˈ˅˃ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳͷͲͲ
ʗ˅˃ˌˎˑʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅ʙ˃˔˕˃ˏ˃ːˑ˅ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͶͲͳǡͳͲ
ʞ˃ˏˈˎ˃ʏˏˇˋˈ˅˃ʐˋ˄ˈ˓ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳͲȌ
͵͵ͳǡ͵ʹ
ʖˈˌːˈ˒˃ʗ˔ˎˢˏˑ˅˃ʙˈː˃ˎˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳʹǡͲ
ʚˡ˄ˈːʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʛ˃ːˇˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳ͵ʹʹǡͲͲ
ʑˋˍ˕ˑ˓ʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͲǦʹͲͳʹǦʹͲͳͶȌ
͵ͳͷ
ʓ˃ːˋˈˎ˃ʠˈ˓ˆˈˈ˅˃ʙ˃˓˃ˋˎˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳͳȌ
ʹͲͲͲ
ʠˈ˅ˇ˃ˎˋː˃ʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅˃ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͳͳȌ
ͷ
ʑˋˍ˕ˑ˓ʟ˖ˏˈːˑ˅ʓ˃˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʑ˃ˍˎˋːˑ˅ˑȋʹͲͳͳǦʹͲͳȌ
ͳͲͲ
ʓ˃ːˋˈˎ˃ʜˋˍˑˎˑ˅˃ʙ˃˒˕ˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳͳȌ
ͶͷͲ
ʛ˖˔˕˃˗˃ʗ˘˔˃ːʗˏ˃ˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳʹȌ
ͶͲͲ
ʛˋˍ˃ˈˎ˃ʧˈ˗ˍˈ˕ˑ˅˃ʓˑˇ˖ˏˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳʹǦʹͲͳͷȌ
ͳͲͲ
ʠˋ˄ˈˎʮ˅ˑ˓ˑ˅˃ʏ˕ˋ˒ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹǦʹͲͳ͵ǦʹͲͳǦ ʹͲͳȌ
Ͷ͵ͺǡͷͷ
ʐˈˌ˘˃ːʜ˃˖ˏˑ˅ʐ˃˛ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͳʹȌ
͵ͲͲǡͲͲ
ʏːˇ˓ˈˌʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅ʐˑˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͷȌȏ
ͳͳͺͷǡͲͲ
ʟ˃ˏˊˋʟ˃ˏˊˋʡˡ˗ˈˍ˚ˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹȌ
ͳͷͲͲǡͲͲ
ʕˋ˅ˍ˃ʑˈː˙ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅˃ʞˈ˕ˈˎˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹȌ
͵Ͳͳǡ͵
ʏːˆˈˎˋː˃ʏ˕˃ː˃˔ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳʹȌ
ͷͲͲ
ʜˋˍˑˎ˃˖ʏˎˈ˛˃ːˇ˓ˈʓ˓ˈː˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳʹȌ
ͳͲͲͲ
ʚˡ˄ˑˏˋ˓ʠˎ˃˅ˑ˅ʏ˄ˎ˃ːˋ˚ˍˋˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹǦʹͲͳȌ
ͳͷͲͲ
ʝ˓ˎˋːʓˋˏˋ˕˓ˑ˅ʙˑ˅˃˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹǦʹͲͳͶǦʹͲͳȌ
ͳͶ͵ʹ
ʛˈ˘ˏˈˇʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʡ˃ˋ˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͳʹǦʹͲͳͶȌ
ͺͺͷ
ʏˎˋ˛ʣˈˌˏˋʙ˃˓˃˃ˎˋˎˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹȌ
ͻͲ
ʚˋˇˋˢʠˈ˅ˇˉ˃ːˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹȌ
ͷͲͲ
ʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʙ˃˒˕ˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹǦʹͲͳȌ
ͲͲͲ
ʠ˃˄˃˕ˋːʭ˔ˈˋːˑ˅ʐˑ˔˕˃ːˇˉˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳ͵Ȍ
ͳͳͲ
ʔ˅ˈˎˋː˃ʓˋː˚ˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
͵ͲͲ
ʗˎˋˢːʓ˃ːˋˈˎʭ˓˖ˍˑ˅ˋˑ˕˔ˈˎˑʏ˄ˎ˃ːˋ˙˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
ͲͲ
ʗ˅ˑʠ˕ˈ˗˃ːˑ˅ʙ˖˕˓ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳ͵Ȍ
ͶͲͲ
ʏˌ˔ˈˎʟ˖ˏˈːˑ˅˃ʐ˃ˎˍ˃ː˔ˍ˃ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳ͵Ȍ
ͷͲͲ
ʜˋˍˑˎ˃ˌʜˋˍˑˎ˃ˈ˅ʛ˃ːˇˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶǦʹͲͳͷȌ
͵ͻͻͷ
ʝ˓˘˃ːʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅ʤˑ˓ˑˊˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶȌ
Ͷ͵ͺͳ
ʛˋˆˎˈː˃ʗˎˋˈ˅˃ʓ˃˖˕ˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
ͲͲ
ʓˈːˋ˙˃ʏˎ˟ˑ˛ˈ˅˃ʖ˃ˋˏˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʝ˔ˋː˃ȋʹͲͳͶǦʹͲͳǦʹͲͳȌ
ͳͷͲͲ
ʛ˃˓˕ˋʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʓ˖˛ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͳͶȌ
ͷͲͲ
ʛ˃˓˕ˋːʛˎ˃ˇˈːˑ˅ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳͷȌ
͵ͲͲͲ
ʚˡˇˏˋˎʠˎ˃˅ˑ˅ʏ˄ˎ˃ːˋ˚ˍˋˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͷȌ
ͶͲͲ
ʗ˅˃ːˋː˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅˃ʙ˃˓˃ˇˉˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳͷȌ
ͳͲͲͲ
ʠ˕ˋ˅˝ːʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʣ˝˓ˎ˃ˇˉˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͷȌ
ͻͻͲ
ͷͲͲͲ
ʜˋˍˑˎ˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅ʙ˃˓˃˄˖ː˃˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃(2015-2016)
ʏːˈ˕˃ʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ ȋʹͲͳͷȌ
ͷͲͲ
ʏˎˈˍ˔ʓ˃ːˋˈˎˑ˅ʙ˖ˏ˄˃˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͷȌ
ͳͲͲͲ
ʠ˃˄˓ˋˈʏ˔˃ːˑ˅˃ʏ˓ː˃˖ˇˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑ ʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳȌ
͵ͷʹǡͳͳ
ʠˈ˅ˇˉ˃ːʔˏˋˎˑ˅˃ʒ˃˓ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳȌ
ͺͳ
ʏˌ˛ˈʛˈ˘ˏˈˇˑ˅˃ʛˈˌˊˋːˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙ˓ˋ˄˖ˎȋʹͲͳȌ
ͳͲͲͲ
ʗ˔ˏ˃ˋˎʓ˃ː˃ˋˎˑ˅ʏ˅˃ˎˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʓˑˎˈːȋʹͲͳȌ
ͺͲͲ
ʝʐʨʝʗʖʞʚʏʡʔʜʗʠʟʔʓʠʡʑʏ
82145,20

Крайният срок за подаване на заявление-декларация за
предстоящия отоплителен сезон е 31 октомври 2017 г. и тя
се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. Към заявление-декларацията се прилагат в
зависимост от спецификата на конкретния случай: 1. документи за брутните доходи от: а) трудови правоотношения
и/или приравнени на тях правоотношения; б) извършване
на услуги с личен труд; в) дейности в областта на селското,
горското и водното стопанство; г) стипендии; 2. оригинал
на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК. При подаване на заявлениедекларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху
движима и недвижима собственост и/или идеални части от
такава собственост, като след проверка на декларираните
данни документът за собственост се връща на лицето. При
необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат
да изискват и други документи.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

24 Октомври 2017 Вторник
Професионален празник на частните нотариуси
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо
събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на
Република България. От 1 октомври 1998г. България
има частен нотариат.
Ден на Организацията на обединените нации
Годишнина от влизането в сила на Устава на ООН,
приет и подписан от 50 държави на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско (САЩ).
Отбелязва се от 1948 г. Организацията замества разпадналото се през 1939 г.
Общество на народите (Лига на нациите) - международна организация, чиято
цел е понижение на въоръжението на народите, разрешаването на международни спорове и подобряването на световното благосъстояние след края на
Първата световна война (1914-1918). Идеята за създаването на Обществото
на народите, заедно с 14 правила за международно поведение, е формулирана
през 1918г. в едно послание на президента на САЩ - Удроу Уилсън (4 март
1913 - 3 март 1921), но САЩ, както и много други страни, никога не се присъединяват към организацията. По време на Парижката мирна конференция (18
януари 1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото на народите
(ОН). Избухването на Втората световна война (1939-1945) практически слага
край на ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово
място започва да действа организацията с нова структура и ново име - Организация на обединените нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива
на 20 януари 1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации
принадлежи на министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил.
Световен ден за борба с Полиомиелита
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на организацията „Ротари интернешънъл“ с подкрепата на Световната здравна организация. В повечето държави от Европа и Америка децата биват ваксинирани в най-ранна възраст,
но милиони деца в Азия и Африка все още се разболяват от детски паралич.
Усилията на международната общност са насочени към създаването на условия за ваксинация на децата навсякъде по света.
25 Октомври 2017, Сряда
Европейски ден на гражданското правосъдие
Чества се от 2003 г. по решение на
Европейската комисия и Съвета на
Европа.
26 Октомври 2017, Четвъртък
Димитрoвдeн
Българската православна църква
почита паметта на Св. Великомъченик Димитрий Мироточец - в разговорната реч празникът се нарича
Димитровден. Народният култ към Св.
Димитър го представя като по-голям брат-близнак на Св. Георги. Широко
разпространена е поговорката „Св. Георги лято носи, а Св. Димитър - зима“.
Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите Задушници. В народния
календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното време и
началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на Св.
Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът
се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва
традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни
работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича
още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия от птици и
зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ в., бил управител
на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен в тъмница
и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 г. В
иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон,
в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най- рано култът
към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в Тракия
и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески нападения. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По- късно
българи и гърци започнали разпалено да си оспорват „покровителството на
небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския му произход
от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби
го почитат като патрон на цялото славянство.
Празник на строителя
Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. По стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий
Мироточиви (Димитровден).
28 Октомври 2017, Събота
Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар
На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Лъчезара/
Лъчезар. На този ден православната църква почита паметта на Св. великомъченица Параскева. Свв. мъченици Терентий и Неонила и чадата им. Св.
преподобни Стефан Саваит. Св. Димитрий Ростовски.
Международен ден на анимацията
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на
анимационното кино. Годишнина от първата прожекция /1892/ в Париж,
Франция, на т. нар. светлинни пантомими, осъществена с прожекционен
апарат - праксиноскоп, дело на френския художник и фотограф Емил Рейно.

29 Октомври 2017, Неделя
Ден на бесарабските българи
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на бесарабските и таврийските българи по повод 100-годишнината
от освещаването на катедралния храм „Свето Преображение господне“ в град Болград, Румъния (29 октомври
1838 г.). Тогава се ражда инициативата 29 октомври (16
октомври ст. ст. ) да бъде Ден на бесарабските българи.
В изграждането на храма е вложен доброволният труд
на 10 000 преселници от българските земи. Храмът се
освещава от бесарабския владика архиепископ Кишиневски в присъствието на хиляди
хора - домакини и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод продължават четири дни. Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия храм.
Тази част на Бесарабия е била в пределите на Руската империя, а българските преселници
са имали статут на колонисти. Основните бежански вълни на масово преселване отвъд
Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни конфликти и са мотивирани от
руската протекционистична политика спрямо изселващото се население от поробена България. Така в края на 18 и през 19-и век около 400 000 българи се преселват в княжествата
Влашко, Молдова и Бесарабия. Съгласно дадените им права и привилегии, организират
свои колонии, основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.
Световен ден за борба с псориазиса
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната федерация на дружествата
за борба с псориазиса. Близо 125 млн. души по света страдат от това заболяване.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА , ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ НА
„МОЯТА СРЕЩА СЪС З ЕМЯТА ОТ КОСМОСА “

Краен срок: 25 октомври 2017 г.
За ученици от 5-ти до 12-ти клас разделени в две групи:
5-7 клас и 8-12 клас.
1. Условия за участие в конкурса за рисунка
>> Размер на картините:
а) минимум 30/40 cm
б) максимум 49/70 cm
Рисунки с размер под и над указания размер няма да
бъдат разглеждани.
>> Материали:
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.
Всяко дете може да изпрати до две рисунки включително.
2. Условия за участие в конкурса за есе и стихотворение
Всички творби трябва следва да са авторски. Творбите могат да бъдат изпращани от
автора, родител/настойник или учител. Всеки участник има право да участва само с една
творба. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс.
След приключване на конкурса произведенията ще бъдат предоставени на Европейската
космическа агенция (ЕКА), и може да се използват в други образователни или популяризационни кампании на Агенцията.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING BEE 2018

Краен срок: 25 октомври 2017 г. или до запълване на местата
Spelling вее е състезание, в което състезателите спелуват, т.е произнасят, различни думи
буква по буква. Думите за състезанията се подбират от предварително обявен списък с
500 думи. Ако състезателят спелува думата правилно, той преминава в следващия кръг,
където се състезава с останалите участници. Ако спелуването е неправилно, състезателят отпада. Spelling вее е състезание с елиминиране и последният останал състезател се
обявява за победител.
Победителят в училищното състезание и неговият подгласник се класират за регионалните състезания и подготвят допълнителни 200 думи. Най-добрите трима от регионалните кръгове се класират за финала в София и подготвят още 100 думи.
Състезанието се подкрепя от Министерството на образованието и науката и Посолството на САЩ.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 19.10.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ - 8 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ, ɂɐ ɢ Ɏȼɋ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɐȾɈ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 83 ɆȿɋɌȺ
7
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
13 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
27 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ƚɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
8
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ƚɪɚɞɢɧɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА - ПРОГЛЕЖДАНЕ

компютърна диагностика!
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

ТЕМА

24 годишно момче, пътува с баща си, във
влака, гледа през прозореца и крещи радостно:
„Тате, виж дърветата отвън!“
Бащата се усмихва и една млада двойка
седнала наблизо, поглежда към 24 годишното
момче с детинско поведение, със съжаление.
Изведнъж момчето отново възкликва.
„Тате, виж облаците тичат заедно с нас!“
Двойката не може да се сдържи и се обръща
към бащата:
„Вашият син има нужда от лекар“.
Възрастният човек се усмихва и казва: „Направих го. Ние, идваме от болницата. Синът ми
беше сляп по рождение, претърпя операция и
излекуваха очите му! Той прогледна ДНЕС!“…
Помислете винаги преди да говорите.

23 - 29 октомври 2017г., брой 42

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 9 ОКТОМВРИ ЖИВОТНОВЪДИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ПО СХЕМАТА DE MINIMIS
От 9 до 27 октомври 2017 г. животновъдите могат да
кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis,
която се прилага съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013.
Документи се подават в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“. Указанията за предоставяне на помощта
бяха приети от УС на ДФ „Земеделие“ на редовно
заседание. Управляващият орган на фонда разпредели през август 2017 г. финансов ресурс по схемата, в
размер на 7 578 000 лв.
Право на подпомагане имат земеделски стопани,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овцемайки и кози-майки. Те могат да бъдат физически или
юридически лица, еднолични търговци, кооперации.
Размерът на индивидуалната помощ е определен
както следва:
• за земеделски стопани, отглеждащи 10 или повече
млечни крави или биволици – 7 лв. за глава животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи 5 или повече
месодайни крави – 7 лв. за глава животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи 50 или повече овце-майки или кози-майки – 3,73 лв. за глава
животно.

На подпомагане по de minimis подлежат фермери,
които са заявили едри и дребни преживни животни по
поне една от схемите за обвързано с производството
подпомагане или по схемата за преходна национална
помощ за овце-майки или кози-майки за директните
плащания на Кампания 2017.
Припомняме, че общият размер на предоставените
на един земеделски стопанин и за едно и също предприятие помощи de minimis не може да надхвърля
левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.)
за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.).
Помощта е част от норматива за отглеждане на една
крава, биволица, овца-майка и коза-майка.
Крайният срок за изплащане на минималната държавна помощ е до 17 ноември 2017 г.
КОРЕКЦИЯ НА ДДС ПРИ ПРОДАЖБА
НА АМОРТИЗИРАН АКТИВ
Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил, който е изцяло амортизиран - изтекли са 4 години от
придобиването му, по застрахователна стойност
и начислено ДДС върху тази стойност следва ли да
се прави корекция на ДДС съгласно чл. 79 от ЗДДС?
Отговор: Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано
лице, което изцяло, частично или пропорционално
на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за
произведена, придобита или внесена от него стока,
при унищожаване, установяване на липси или при
бракуване на стоката, начислява и дължи данък в
размер на ползвания данъчен кредит.
Според ал. 3, т. 2 от същия член за стоките, за които при производството, придобиването или вноса е
приспаднат данъчен кредит, които са или биха били
дълготрайни активи, се дължи данък в размер, определен по съответните формули. В чл. 80, ал. 1, т.
4 е посочено, че корекции не се извършват за стоки,
различни от недвижими имоти, ако са изминали 5
години, считано от началото на годината, в която е
упражнено правото на данъчен кредит.
Както се вижда от цитираните по-горе разпоредби,
амортизирането на актива съгласно нормите, допустими от Закона за корпоративното подоходно облагане
(4 години за автомобили), няма отношение към корек-

циите на данъчен кредит по ЗДДС. Те се извършват
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
до 5 години, считано от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит. Трябва
ОКТОМВРИ 2017г.
също така да се има предвид, че при продажбите (за
До 25-ти октомври:
разлика от унищожаване, установяване на липси или
ЗДДФЛ
бракуване), не се извършват корекции, а се начислява
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
ДДС, когато доставката е облагаема.
удържан през месец септември за доходи от трудови
правоотношения.
Д ОСТА НОВОСТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
Доста нови моменти за пчеларите са отразени в брутния размер на сумата от частичните плащания
проект на наредба за изменение и допълнение на по трудови правоотношения, направени през месец
Наредба № 15 от 2016 г. за мерките от националната септември, когато пълният размер на начислените от
програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. Про- работодателя доходи от трудово правоотношение за
екът е публикуван от Министерството на земеделието този месец не е изплатен до 25 октомври.
за обсъждане.
До 31-ви октомври
За първи път през тази година се финансират част
ЗМДТ
от разходите за закупуване на техническо оборудване
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвипри първичния добив и обработка на пчелен мед и жимите имоти за текущата година.
на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превозРазходите се финансират, когато са представени най- ните средства за текущата година.
малко 3 независими оферти в оригинал за всеки зая3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ давен актив. Но, както пояснява зам.-министър Цветан нък за четвъртото тримесечие на текущата година.
Димитров, в хода на прилагане се е установило, че
ЗКПО
липсва легална дефиниция на понятието „независиДеклариране и внасяне на данъците при източника
ма оферта“, както и изисквания, на които следва да
по
ЗКПО за трето тримесечие.
отговарят лицата, издали офертите.
ЗДДФЛ
В новия проект тези непълноти са отстранени.
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесеЕдновременно с това допълнително са разписани
чие
на годината за придобити доходи от стопанска
изисквания към оферентите - да бъдат вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друа в случай, че са чуждестранни лица - да представят го възмездно предоставяне за ползване на права или
документ за правосубектност, съгласно националното имущество и подаване на данъчната декларация по
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези
им законодателство.
За да се гарантира пък спазване на финансовата дис- данъци.
2. Предприятията и самоосигуряващите се лица внациплина при закупуване на препарати за борба срещу
вароатозата, е въведено ново изискване - датата на сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от
всяко от третиранията да не предхожда датата на из- ЗДДФЛ, придобити през третото тримесечие на текудадената фактура за покупка на съответния препарат. щата година и подават данъчната декларация по чл.
Друга новост е, че тази година фонд „Земеделие“ 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този
няма да прилага наддоговаряне по част от заявле- данък.
3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста
нията за подпомагане по мярката за подновяване на
пчелните кошери.
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и поС цел намаляване на административната тежест е даване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от
предвидено и да отпадне задължението бенефициен- ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
тите да съхраняват оригиналите на всички документи,
4. Търговските банки и клоновете на чуждестранни
свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 банки в страната декларират и внасят окончателния
години след изплащане на финансовата помощ от данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви
ДФ „Земеделие“.
по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1
от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Въпрос: Когато на тройна рецепта са предписани две лекарства, чиито количества стигат за
различен срок ( 28 дни и 30 дни), кога е редно да
се направи последващо отпускане от аптеката?
На 28-ия ден и двете или на тридесетия?
Отговор: Съгласно нормативната уредба за лечение на хронични заболявания на здравноосигурени
лица (ЗОЛ) се предписват лекарствени продукти
на един отрязък (образец МЗ - НЗОК № 5) за не
повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща
опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ) или на рецептурна бланка на
до три отрязъка (образец МЗ - НЗОК № 5А) за не
повече от 100 дни.
Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК
№ 5А), се извършва в рамките на валидност на
отрязъците, като датата на изпълнение на всеки
отрязък се посочва върху него и върху следващия
отрязък. Отделните отрязъци на рецептурна бланка
(образец МЗ-НЗОК 5А) се изпълняват последователно в следните срокове:

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.
В „Указание по прилагане на договор за отпускане
на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение,
заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ е
записано, че само за единични рецептурни бланки (образец МЗ - НЗОК № 5) с предписания за различен брой
дни се изпълняват на датата на най-късия срок, но не
по-малко от 25-ия ден. При такова изпълнение следващото предписание следва да се извърши на датата, до
която са достатъчни получените от ЗОЛ лекарствени
продукти в резултат на последните две отпускания от
аптеката. На рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №
5А- с три отрязъка) не могат да се изписват лекарствени
продукти с различен срок на предписанията. Не може
лекарствените продукти да се предписват и отпускат
преди изтичане на срока по предходното отпускане
отразено в рецептурната книжка на пациента.
Въпрос: Имам три деца под 18г. Колко дни болнични ми се полагат за мен и децата общо за една календарна година. Децата са на 9г.и близнаци на 2.7г
Отговор: Въпросите, свързани с издаването на
болнични листове (експертиза на временната неработоспособност), не са от компетенциите на НЗОК.
Процедурата е регламентирана в Наредбата за медицинската експертиза и подобни запитвания, както
и тези, свързани с евентуалното изплащане на обезщетения при издаването на болнични листове, са в
компетенциите на Националния осигурителен институт
(НОИ) и на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към
Министерството на здравеопазването.
В случая можем да цитираме единствено това, което
е записано в Наредбата за медицинската експертиза,
чл.13. (1): Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече
заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в
рамките на една календарна година. (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ СТРЕСА ПРЕЗ ЕСЕНТА?
Всички тези грижи и мисли не само ни натоварват, но
и ни докарват до онова състояние, което наричаме стрес.
Стресът е част от ежедневието ни и трудно можем да
се изолираме от вредното му влияние върху нас. А и
според скорошно изследване, именно жените страдат
по-често от стрес, отколкото мъжете.
Как да избегнем стреса и умората през есента?
Набавете си витамини. Задължително е да се зареждате с витаминозни „бомби“, но от храна, не от витамини от аптеката. Яжте лимони, портокали, плодове,
богати на витамин C. Те ни дават сили и настроение.
Яжте зеленчуци!
Зеленчуците са невероятен източник на витамини
и важни хранителни вещества за организма. През
есента е нормално да сме
поотслабили
имунната
система, затова я засилете
със стабилна доза плодове
и зеленчуци.
Пийте повече течности.
Не само лятото е сезонът на водата. Така трябва да
действате целогодишно.
Изпивайте поне по литър и половина вода. Кафето
ограничете до 1 на ден, останалите пъти изберете чай,
за предпочитане е билков. Той успокоява нервната
система, особено чай от мента или лайка.
Не позволявайте на ежедневната умора да вземе
връх. Движете се, колкото се може повече пеша. Повече разходки в парка или пък пеш до офиса ще ви се
отрази добре.
Правете секс!
Не подценявайте силата на секса! Оргазмът предизвиква отделяне на хормона на щастието - ендорфин,
в мозъка. Така, освен, че получаваме невероятно удоволствие, поддържаме в добра форма тялото си и избягваме стреса в ежедневието.
ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩО МЯСТО,
АКО ЗАСАЖДАТЕ НОВИ ФИДАНКИ

Ако ще засаждате нови овощни дръвчета и вече сте
избрали вида им, трябва да прецените къде да ги разположите.
За целта е необходимо да се съобразите с изискванията им към факторите на средата. Най-важните са: топлина, светлина, почва, надморска височина.
Надморска височина - Решаваща е за това дали
даден овощен вид може да се гледа или не. Повечето
овошки са подходящи за нашите климатични условия,
но има такива като кайсии, праскови и други, които не
могат да се отглеждат навсякъде или поне трябва да се
избере подходящ сорт за мястото.
Топлина - Основният фактор, с който градинарите
трябва да се съобразят. Любителите, чиито градини се
намират в райони с късни пролетни студове да са особено внимателни при избора на сорт. Най-претенциозни
са праскова, кайсия, дюля, бадем, който цъфтят по-рано
и има опасност цветовете да бъдат повредени.
Релеф - Определя кое дръвче къде да се разположи.
Повечето от вилните места са с неравен терен, затова е
добре да се знаят някои особености. На по-равно място
се засаждат ябълки, круши, праскови, дюли и всички
останали видове. На по-хълмисти участъци - сливи,
джанки, череши, вишни, орехи, бадеми.
КОГА И КАК ДА СЕ ЗАГРИБВАТ ЛОЗИТЕ,
ЗА ДА РАЖДАТ НАЙ-ДОБРЕ
Районът общо взето предопределя да се прави ли загрибване или не.
По правило лозите се загрибват
късно през есента, обикновено след
листопада с цел да се предпазят от
измръзване през зимата.
Тези, които се режат по чашовидната система, може да се загрибват
и преди пълното окапване на листата, тъй като най-често се режат през пролетта.
Покриват се с рохкава пръст така, че първите 2-3 очи
в основата на пръчките да бъдат покрити на височина
около 10-15 см.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

На лозите, които се режат по Гюйо трябва да се
извърши есенна резитба и тогава се загрибват. Оставените плодни пръчки се полагат по редовете и се
покриват с рохкава почва едновременно с главините.
Изключение: възможно е загрибването да се направи и без да се режат лозите през есента - тогава се
полагат само плодните пръчки, които се загрибват, а
окончателната резитба се извършва пролетта.
Възможно ли е да се отглеждат лозите без загрибване?
Отговорът е: загрибването е практика в райони с
остър континентален климат. У нас не се загрибва по
Черноморското крайбрежие и в най-южните райони.
В останалите части има отделни микрорайони с
добър въздушен дренаж, където температурите през
зимата не падат под -18 и -20 С. В тях лозите също
може да се отглеждат без загрибване.
В тези райони при есенната обработка почвата се
отхвърля към главините така, че да се закрият основите на стъблата.
По принцип не се загрибват лозите и при високостъблените и асмовидните формировки. Това е,
защото издигането на едногодишния прираст на известна височина и наличието на многогодишна дървесина увеличават студоустойчивостта им.

О БУЧEНИЕ

НА ЛОВНО КУЧЕ

Обучението на младото гонче, птичар или ретривър
се провежда с учебно чучело, напоено с изкуствена
миризма от дивеч!
Необходимо е преди започване на това специализирано обучение кучето ви да има завършен курс на
общо послушание. А това означава да е приучено към
изстрели и самостоятелна работа в полето по команда!
Това е много важно за птичарите и ретривърите за които е не само желателно, но и задължително да имат ловен опит преди началото на тази тясна специализация.
При гончетата тази техника е желателно да се използва още от самото начало на обучението им. Използването им ще ви спести много нерви и труд впоследствие, когато ще ви се наложи да отучвате вашето
гонче от придобити вече лоши навици - да гони не
този дивеч, който вие желаете - чакали, лисици и сърни например.
Ако използвате изкуствени
дивечови миризми ще улесните постигането на желаната
цел с тренировки на помощника ви.
Всеки ловец с опит знае, че
трябва време за обучение на
кучето - особено за младите
гончета, на които е доста трудно да се „обясни“ кой точно
дивеч е позволен за преследване, и кой е забранен.
Те трябва да се наказват, ако
проявяват агресия към учебното чучело напоено с изкуствената миризма на забранения дивеч. Същото правило
важи и при обучението на птичаря и ретривъра. Те се
тренират за специализираната им работа след изстрела на ловеца. Тогава трябва да проследят и намерят
отстреляния дивеч, т.е. те се използват и като кръвоследници!
Обучение на гончета
За младо куче, което е започнало занимания със следи на правилното животно, не се препоръчва да бъде
занимавано с други игри. Ако използвате мускус, капнете една капка върху парцалче. Завържете го на канап и го влачете през полето или гората. Започнете с
лесна пътека и постепенно с упражнения стигнете до
по-трудни.
Правете тренировките кратки и приятни за гончето.
Бъдете ентусиазирани и хвалете кучето си. След
като кучето ви покаже интерес и следва (тича) тези
мускусни дири, пуснете го по естествени дири, за да
може накрая да завърши с отстрел на дивеч. Това е необходимо условие, за да завърши правилно тренировката на кучето.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Аронията лек за много болести

Аронията (в различни състояние - изсушена или
в прясно състояние) се препоръчва за укрепване на
кръвоносните съдове - хипертонии, атеросклерози,
капиляро-токсикози, при проблеми с щитовидната
жлеза, диабет и други.
Още приложения
на пресните плодове,
екстрактите, настойките се употребяват
при ревматизъм, алергични заболявания на
кожата, кръвотечения
от различен произход,
цистит, бъбречни заболявания, треска.
Варените плодове спират кръвотечения, действат
разхлабващо, а сушените плодове са добро лекарство против разстройство.
Чрез пресоване от плодовете се извлича тъмно рубинен сок. Той се прилага при болни от хипертония,
като в продължение на един месец се приемат три
пъти дневно по 50 мл сок преди хранене.
Пюрето от изстисканите плодове също помага,
като дозировката от него е 2 пъти на ден по лъжица
преди хранене. То се прави като килограм смачкан
предварително плод се смесва със 700 г захар.
При анемия се прави настойка от 2 ч.л. плодове и
400 мл вряла вода. След час в настойката се прибавя
малко захар и се изпива на 3-4 пъти през деня.
При диария - 1 супена лъжица сухи или пресни
плодове се заливат с водна чаша вряла вода. Запарката се оставя да престои около час и се пие по чаша
три пъти дневно, 30 минути преди хранене.
Пр висока температура - прави се настойка от
цвят на арония и плодове в съотношение 3 към 4.
Към нея се прибавят и сухи плодове от малина.
Всичко се запарва с 2 л вряла вода, плътно се закрива и престоява 3 часа. След прецеждането се
пие през 2 часа.
Повишава имунитета - течение на цяла година
се пие чай от равни части плодове арония, шипка и
касис като 1 с. л. от сместа се залива с водна чаша
вряла вода и престоява 4-5 часа.
Кога не се прилага арония - при болни от тромбофлебит, язва на стомаха и гастрити с повишено
ниво на киселинност.

ПОДЛЮТЕНИ ЗЕЛЕНИ ДОМАТИ
Продукти:
- 2,5 кг зелени домати,
- 3 глави чесън,
- 2 люти чушки,
- 100 г оцет (може и по-малко, според вкуса),
- 3 суп. лъж. сол (непълни),
- 3 суп. лъж. захар (с връх)
Приготвяне: Доматите се нарязват на средно големи
парчета, а лютите чушки - на колелца.
Чесънът се почиства и пресова. Смесете и разбъркайте продуктите.
Добавете оцета, солта и захарта, разбъркайте и
оставете 20-30 минути
да си пусне сока. Прехвърлете в буркани и
стерилизирайте.
От това количество се
получават 5 половинлитрови буркана.
За онези, които обичат люто рецептата ще
е находка.
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!

Полицай
олицай е на изпит. Изпитващият задава дълго въп
въпроси,
но не получава верни отговори. Накрая задава спасителен
въпрос:
– Как се казва столицата на Великобритания?
– Букурещ.
– Грешка. Казва се Лондон. Съжалявам, но не мога да
ви пусна. Нека влезе следващият.
Полицаят решил да помогне на колегата.
– Пич, накрая ще те попита коя е столицата на Великобритания, верният отговор е Лондон. И за да не го забрави,
го написал на едно листче и му го залепил на подметката.
Влиза полицаят на изпита, но бележката се отлепила и паднала. Изпитващият след дълго задаване на въпроси пита:
– Коя е столицата на Великобритания?
Полицаят погледнал бързо подметката и казал:
– Адидас....
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