2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
29 юни - 5 юли 2020г., година (XVI), 26 /761

Община Сатовча през тази учебна година изпрати 86 абитуриента, от които 36 отличника. Абитуриентите в СУ- Слащен бяха 22, от които 10 завършиха с отличен
успех. СУ- Вълкосел изпрати 20 абитуриента, от които 10 с отличен успех. СУ-Кочан
изпрати 16 дванадесетокласника, от които 3 с отличен успех. СУ-Сатовча изпрати
28 абитуриента, от които 13 отличника. За поредна година абитуриентите от село
Вълкосел се отказаха от показността да дефилират с бални дрехи в центъра на селото и предпочетоха да си направят само тържествено парти и екскурзия в чужбина.
Дванадесетокласниците от СУ-Кочан и СУ –Слащен също се отказаха от дефиле по
случай завършването, а абитуриентите от СУ-Сатовча си взеха тържествено сбогом с
училищния живот и дефилираха в центъра на Сатовча.
Предвид на това, че все още сме в извънредна епидемична обстановка тържества по
случай 24 май- Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
в учебните заведения от община Сатовча се организираха само в населените места,
където има гимназии и където се изпращаха зрелостници – абитуриенти. В свои трогателни слова дванадесетокласниците от четирите гимназии изразиха благодарността
си към преподаватели и родители за подкрепата, която им е оказвана през годините,
за напътствията и постигнатите високи резултати. На тържествата в гимназиите в
селата: Слащен, Кочан, Вълкосел и Сатовча кметът на общината д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници на випуска, издигна националното знаме под звуците на
химна на Република България, след което награди завършващите отличници, като им
пожела успешна кандидатстудентска кампания и успешна професионална реализация. Като една от най- вълнуващите традиции на този ден отново беше официалното
прощаване с училищното знаме на дванадесетокласниците – абитуриентите и предаването му в ръцете на нова знаменна група – знаменосец и асистенти.

СУ Кочан

СУ Сатовча

СУ Вълкосел

СУ Слащен

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
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

29 Юни 2020, Понеделник,
Петровден
На този ден църквата чества
паметта на двамата Христови
апостоли - Петър и Павел ревностни разпространители
на християнството, изтърпели
много страдания и гонения и
са наречени „първовърховни
престолници и вселенски
учители“. Петър, беден рибар от гр. Витсаида край
Генисаретското езеро, е един
от първите ученици на Христос и един от преданите му последователи.
Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва юдейската религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен
от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни
е изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпрострнител на Христовото учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър
са разпнати на кръст от император Нерон в Рим. На Петровден се принася
жертвено животно в чест на светеца - обикновено се коли „петровско пиле“.
Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки.
Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания Свети
Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове,
който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Празнуват
носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, Павлета, Пейо,
Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, скала), Петьо,
Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен.
30 Юни 2020г, Вторник,
Годишнина от смъртта на Гунди и Котков
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край
прохода Витиня умират
двама от най-добрите и
обичани български футболисти Георги Аспарухов (Гунди) (4 май 1943
- 30 юни 1971) и Никола
Котков (9 декември 1938
- 30 юни 1971). По това
време те са съотборници
и играят в столичния
„Левски“, по време на
катастрофата Гунди шофира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia GT с
номер СА 9999. Най-вероятната причина е несъобразена скорост, заради която
не спира на Т-образния разклон на пътя Ботевград-Витиня- София. Колата
на Гунди и Котков се блъска в камион с ремарке, движещ се по посока София - ударът е точно зад шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа
Ромео“-то се запалва, а Аспарухов и Котков загиват. Има няколко различни
версии за катастрофата - от техническа неизправност на колата до преднамерено убийство на двамата най-известни български футболисти.
2 Юли 2020, Четвъртък,
Международен ден на НЛО
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Международния музей на НЛО в
Истанбул, Турция, публикува
предложение за честването
му. Годишнина от инцидента в
Розуел, САЩ (юни-юли 1947),
където е намерено катастрофирало НЛО. Инцидентът в
Розуел е станал през нощта на
4 юли 1947 г. когато нещо се
разбило в близост до градчето
Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът на ранчо „Мак“ открил нещо като
летяща чиния, която се била разбила в имота му. В нея се намирали телата
на четирима от пътниците, трима от които мъртви. Всички били ниски, със
сива кожа, големи глави и огромни черни очи. Човекът се обадил в близката
военна база, откъдето поели контрол над нещата

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

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 26.06.2020 г.
1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 4 ɆȿɋɌȺ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / Ɂɞɪɚɜɧɢ
3 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɫɟɫɬɪɚ
ɝɪɢɠɢ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɧɢ
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ
ɭɱɢɬɟɥɢ (ɇɚɱɚɥɧɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ
1
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 106 ɆȿɋɌȺ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
73 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ
3
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
8
Ʉɚɦɟɪɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɋɚɡɧɨɫɜɚɱ ɧɚ ɯɪɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɪɚɡɫɚɞɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ.
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ʉɪɨɹɱ ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3

ПРИТЧА ЗА ЖЕНАТА

Когато Бог създавал жената, той работил късно
на шестия ден.
При него дошъл един ангел и го попитал:
- Защо отделяш толкова много време за това?
Господ му отговорил: - Виж само колко различни изисквания трябва да изпълня, преди да я
сметна за готова. Тя трябва да се мие лесно, но
да не е пластмаса, да има над 200 подвижни части
и при това да се движи грациозно. Трябва да се
лекува сама, когато е болна. Да работи по 18 часа
на денонощие. Трябва да има само две ръце, но
да може да прегръща с тях едновременно няколко
деца, и то така да ги прегръща, че да излекува
всяка болка, независимо дали е душевна или са
си ударили коляното.
Ангелът бил впечатлен. - Това стандартен
модел ли е? Но това е невъзможно! Цялата тази
работа не може да се свърши за един ден. Отложи
я за после.
- Не - казал Господ. - Ще я довърша днес и тя
ще бъде моята любимка.
Ангелът се доближил и докоснал жената.
- Господи, но тя е толкова нежна! - Да, тя е
нежна, но освен това съм я направил и много
силна. Не можеш да си представиш дори колко
неща може да издържи и преодолее. Изглежда
ранима, но крие в себе си огромна мощ.
- А тя може ли да мисли?, попитал ангелът.
Бог казал: - Тя може не само да мисли, но и да
се аргументира и убеждава.
Ангелът докоснал бузите на жената. - Господи,
мисля, че тази тук е дефектна, струва ми се, че
тече.
- Не, тя не е дефектна, поправил го Бог и продължил: Това са сълзи.
- Те за какво са? попитал ангелът.
- Те са израз на нейната тъга, нейната любов,
нейната самота, нейните страдания и нейната
гордост.
Ангелът бил наистина впечатлен. - Господи,
ти си гений! Помислил си за всичко. Жената
наистина е невероятна!

- О, да - казал Бог. Тя има сила, с която може
да удиви мъжа. Тя може да се смее, когато й се
плаче. Тя може да се усмихва, когато я е страх. Тя
ще помага на друг, когато самата тя има нужда от
помощ. Само един неин поглед е способен да направи онова, което мъжът не може да постигне...
Ангелът занемял и гледал жената като омагьосан.
После Господ въздъхнал: - Тя все пак има един
недостатък, който може да й съсипе живота, ако
тя сама не го поправи. - Какъв е този недостатък?
- Тя не си знае цената...
Жените изненадват не само мъжете със силата
си. От самото си раждане, те преминават през
какви ли не трудности, отглеждат децата си,
грижат се за дома, семейството, прехраната, но
в същото време сияят от щастие, любов и радост
само при вида на любимия и децата си.
Силата на жената е в нейната усмивка, зад
която се крие неистовото желание да изкрещи.
Бори се, когато й е трудно, и никога не се отказва.
Противопоставя се на несправедливостите и помага на този, който е в беда, без да очаква нещо
в замяна. Тя пее, когато всъщност й се плаче.
Плаче, когато е щастлива и когато чуе „Мамо,
обичам те!“. Лишава се от собствените си нужди
в името на това малката й дъщеря да има нови
обувки, а порасналото й момче нова топка. Защото ги обича безусловно! Радва се на успехите им
и страда наравно с тях. Обича приятелите си и ги
подкрепя, когато им е трудно. Всъщност жената
е това, което кара света да се върти!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СУБСИДИИ ПО МЯРКА COVID-19:
ВИЖТЕ СТАВКИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЕКТОРИ
Европейският парламент гласува и одобри Регламент за изменение на Регламент 1305/2013, който
дава възможност за програмиране на извънредната
мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“.
Въз основа на представени данни от браншови
организации и официални източници на информация
Министерство на земеделието изготви предложение
за прогнозни ставки, които да бъдат защитавани в
процеса на нотификацията на мярката пред ЕК.
Средният размер на плащането на глава животно:
• Говеда – 53 лв.;
• биволи – 63 лв.;
• овце и кози – 10 лв.;
• птици – 0,08 лв.;
• свине – 1 лв.;
• пчелно семейство – 5 лв.
В сектор „Растениевъдство“
ставките са както следва:
• зеленчуци на открито – 65
лв./дка; или 65 лв./1 000 лв.
приход по подадена годишна данъчна декларация за
2020 г. Браншът ще избере кой подход да се приложи;
• оранжерийни зеленчуци – 540 лв./дка;
• плодове – 50 лв./дка;
• розопроизводство – 90 лв./дка;
• винено грозде – 30 лв./дка.
Всички останали земеделски производители, бенефициенти по ДПП, които не попадат в обхвата на
горепосочените сектори, могат да кандидатстват по
друго направление. По него ще се отпуска помощ в
размер на 30 лв. на постоянно нает работник.
Операторите за преработка на плодове и зеленчуци,
месо и месни продукти и мляко и млечни продукти
също ще могат да кандидатстват за подпомагане, като
в момента се разработват и обсъждат с браншовите
организации изискванията и критериите за отпускане
на помощта.
Предстои предложението за мярка и плащанията по
нея да бъдат обсъдени с представителите на браншовите организации, както и с ЕК. В началото на месец
юли ще бъде предложено прилагането на мярката
COVID-19 за одобрение на членовете на Комитета
по наблюдение.
Кандидатстването по мярката ще става по допустими през 2019 г. площи и животни, но не повече от
заявените през 2020 г.
Максималната стойност на подпомагане за земеделски производител е 7 000 евро, а за малки и средни
предприятия – 50 000 евро.

З ЕМЕДЕЛЦИ , ЗАЯВЕТЕ
ОБРАБОТВАЕМИТЕ СИ ПЛОЩИ ДО

31

ЮЛИ

Собствениците или ползвателите, които не заявят
в оказания срок как възнамеряват да ползват земите
си, няма да могат да получат евросубсидии за следващата стопанска година.
До 31 юли всички собственици и ползватели на
земеделски земи трябва да подадат в общинските
земеделски служби декларации по образец, с които
да заявят как ще стопанисват своите площи през
следващата стопанска година. Целта на тези декларации-заявления е да се получи информация дали и
как тези собственици и ползватели ще стопанисват
земеделските си земи през следващата стопанска година - т.е. 2020/2021. След декларираните намерения
те ще могат да кандидатстват за субсидии.

Тези, които не подадат такава информация при, трябва да знаят, че собствените им земеделски земи преминават в графа т.нар бели петна, припомнят експерти.
Притежателите на земеделска земя няма да изгубят
законните си права върху нея, ако не подадат декларации в дирекциите по земеделие, но при това положение
може да се появи друг ползвател на обработваемата
площ, различен от собственика. Има риск земите му
да бъдат предоставени в масив на някой друг ползвател. Тоест собствеността си е тяхна, но за следващата
стопанска година може да се яви ползвател, който да
използва техните земеделски земи. Този ползвател ще
им заплати наем в размер на средното рентно плащане
за землището, уточняват експертите.
Той ще има правното основание, което може да
декларира в общинските служби по земеделие, и ще
има право да кандидатства през 2021 г. за схемите и
мерките по директните плащания
Документи, с които собствениците или наемателите,
желаещи да обработват дадената земеделска площ,
декларират намеренията си, се подават в общинската
служба по земеделие по местонахождение на имота.
Когато площите се отдават под аренда, се подава декларация от собственик и наемател.

СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
(СУПТО) СЕ ВЪВЕЖДАТ ДО 31.12.2020 Г.

Удължаване на срока,
в който ползвателите на
софтуер за управление на
продажбите (СУПТО) да
приведат дейността си в
съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до
края на 2020 г., се предлага
в проект за изменение и
допълнение на нормативния акт, публикуван за
обществено обсъждане в сайта на Министерството на
финансите- https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290.
Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде
спазен без значителни затруднения и се предлага
удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.
Множество други изменения ще бъдат направени в
наредбата в резултат на интензивни дискусии между
екипите на Министерството на финансите, НАП и
работодателски, браншови и професионални организации, като например дефиницията за СУПТО, облекчаване на изискванията към медицинските софтуери,
т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани
в туризма; удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72
часа, прецизиране на отговорността на ползватели
и разработчици на СУПТО в случаите на открити
несъответствия, облекчаване на правилата за връзка
на софтуера с фискално устройство и реквизитите на
фискалните бонове и други.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

ЮНИ И ЮЛИ 2020г.
До 30-ти юни: ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер
на 1/2/ на данъка
върху недвижимите
имоти за текущата
година.
2. Плащане на
първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните
средства за текущата година.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната
на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ
за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през м. май.
До 10-ти юли: 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 юли: ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на ИнОТ 1 ЮЛИ ВЛИЗА В СИЛА 9% ДДС ЗА
трастат
декларации - пристигания/изпращания за меРЕСТОРАНТИ, КНИГИ И БЕБЕШКИ СТОКИ
От 1 юли започва да се прилага намалената ставка сец юни 2020 г.
на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторанВъпрос: Привет, баща ми е диагностициран с
тьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени.
Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до доброкачествено уголемяване на простата, по31 декември 2021 г., се посочва в Закона за изменение ради което се налага операция, здравноосигурен
и допълнение на Закона за данък върху добавената е, пенсионер. Има ли възможност лечението да
стойност (ЗИД на ЗДДС), съобщава НАП.
бъде извършено чрез оперативен метод с лазер,
От промяната на Закона за ДДС ще се възползват което да мине по пътека на НЗОК? Бих искала да
вече не само хотелиерите, а и издателите и разпро- ме насочите към здравни заведения (болници) в гр.
странителите на книги и учебници, в това число София, които работят с НЗОК и в които някаква
електронни издания.
Измененията обхващат също и търговците на дет- част поне от такава безкръвна операция с лазер се
ски продукти – храни за бебета и малки деца, пелени поема, ако има такива. Моля за информация каква
и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно е приблизителната стойност на такава операция,
защото в частни болници сумата за „зелен лазер“
изброени в новия Закон за ДДС.
Данъчната ставка е намалена и за предоставящите варира между 4000 - 5000 лв. Баща ми живее в друг
ресторантьорски и кетъринг услуги, които предла- град и ми се иска преди да дойде на преглед и лечение
гат храна и съответно обслужване за консумация на в столицата, да сме се насочили към конкретна
място. Бирата, виното и спиртните напитки, които те болница и да сме се подготвили поне приблизително
продават, остават на досегашния данъчен режим.
със съответната сума.
Зоните за хранене в търговските центрове също
Отговор от НЗОК: Операцията на Вашия баща може
ще са с намалено ДДС, като условие за това е да не да се извърши по клинична пътека № 143 „Трансуретстава въпрос за поръчка на храна, опакована за вкъщи. рална простатектомия“, където е включена възможПри кетъринга, когато доставката на храна на място е ността за лечение чрез оперативен метод с лазер. При
придружена от други услуги, като подреждане, дос- извършване на интервенции чрез методите на лазернатавка на оборудване (маси, столове и др.) и сервиране,
та хирургия се използват скъпоструващи консумативи,
ставката е 9 %.
Продажбата на храна от павилион, магазин или вен- които са упоменати в съответната клинична пътека и
динг машина, както и доставките до вкъщи, остават за които НЗОК не заплаща (такива са т.нар. Примки
за трансуретрална монополарна резекция, Примки за
на досегашния режим на облагане от 20 %.
Национална агенция за приходите ще публикува на трансуретрална биполарна резекция, Световоди за
сайта си: https://nap.bg/ становище за прилагането на лазерна процедура).
Операция на простата може да се извърши и по клиновия Закон за ДДС.
нична пътека № 157 „Радикална простатектомия“. По
нея също има скъпоструващи медицински изделия, за
които изрично е посочено, че не се заплащат от НЗОК:
Степели (клипсери); Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична
пудра; Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия.
За роботизирана хирургия по тази клинична пътека
НЗОК не заплаща.
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична
помощ, сключили договор с НЗОК по съответната
Въпрос: На 19.06.2020г. преведох на НЗОК 244 лв. клинична пътека, за всички медицински дейности
чрез Електронните услуги за свободен достъп на включващи: изследвания, предоперативна подготовка,
НАП. Това са здравните ми осигуровки за периода
01.03-31.12.2020г. (10 месеца по 24,40 лв.). Виждам, операция, лечение в болница с назначаване до два конче това плащане все още не е отразено. Все още се тролни прегледа, задължително записани в епикризата,
води, че не съм си платила осигуровките за март и в същото лечебно заведение, в рамките на един месец
април 2020г. Моля да ми кажете парите пристиг- след изписването.
Потребителската такса за болничен престой в лечебнали ли са и да ги отразите по съответния ред.
Отговор от НЗОК: За консултация по въпроса но заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение
следва да се обърнете към експертите на Национал- на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв.
ната агенция за приходите (НАП), тъй като дължи- – сума, определена с постановление на Министерския
мите осигурителните вноски по Закона за здравно съвет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече
осигуряване (ЗЗО) се внасят по банковата сметка от 10 дни годишно (освен ако пациентът не е освободен
за здравноосигурителни вноски на компетентната от нея съгласно чл.37 от Закона за здравното осигутериториална дирекция (ТД) на НАП.
ряване и Националния рамков договор за 2020-2022
НАП е институцията, която отговаря за здравно- г. - Приложение 11 - „Списък със заболяванията, при
осигурителния статус на гражданите в България и които здравноосигурените са освободени от потребисправката, която правите за здравноосигурителните телска такса“).
си права (с информацията за платените здравнооСправка дали лечебното заведение за болнична
сигурителни вноски) е чрез електронната услуга на помощ има сключен договор с НЗОК за съответната
също на Агенцията.
Съветваме Ви за случая да уточните дали сте пода- клинична пътека (КП), може да направите на сайта на
ли декларация образец 7 в съответната ТД на НАП. Тя НЗОК – www.nhif.bg - меню „Информация за договоресе подава от самоосигуряващите се лица, които имат ни дейности“ - линк „Търсене на договорни партньори
задължение да внасят здравноосигурителни вноски на и дейности“ - подлинк „Болници“. Има възможност
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното оси- за избор на област, община, населено място.
Кликвате върху кода/номера на клиничната пътека,
гуряване (ЗЗО), преди да започнат сами да превеждат
дължимите здравноосигурителни вноски към НАП. в конкретния случай – P143.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК И КОЛКО ЧЕСТО ДА СЕ МЕРИ
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ?

Кардиологичните проблеми,
които не ни вълнуват на 30
години, но определят от какво
ще боледуваме в бъдеще.
Това, което хората не знаят е,
че вероятността да развият някакво сърдечно-съдово заболяване през годините е огромна.
Ако вземем конкретно хипертонията, то рискът при
нея се изчислява по следния начин: ако сте 50-годишни,
то около 50 на сто от връстниците ви имат високо кръвно
налягане, ако сте 60-годиишни, то процентът скача на
60. Ако сте 70-годишни, то положението вече клони към
70 на сто от хората на тази възраст. И на една преклонна
възраст от 90-години, то почти всички са хипертоници и
са изключения хората, които нямат.
Други болести, които се появяват в хода на остаряването
и вероятността да ги развием в 25 на сто от случаите са
предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност, а бъбречна
недостатъчност и диабет са с 40 на сто шанс да се прояват.
В кардиологията много болести и състояния подлежат
на профилактика. Ако не се пуши, няма наднормено тегло,
има добър липиден профил, не се води заседнал начин на
живот, човек се храни здравословно, то до 90 на сто може
да бъде свален този риск.
Стресът също е фактор, който не трябва да се пренебрегва, защото той влияе не само върху времето,
в което е получен, но и след това. Много важно е в
такива случаи е човек да излезе извън средата, която
му носи толкова много стрес.
Колкото по-рано се открие и лекува една хипертония, толкова повече години живот добавя пациентът. Лечението на
високото кръвно налягане намалява рискът от инсулт найвече. Това е голямата задача на лекаря. Хипертонията също
е болест, която е свързана с градския ни начин на живот.
Заболяването трябва да се диагностицира внимателно, има и т.нар състояние” хипертония на бялата престилка”. При нея човек покачва артериалното налягане
единствено в присъствието на лекар или в лекарския
кабинет. През останалото време той може да има съвсем
нормално артериално налягане.
Всяка висока стойност подлежи на потвърждение и
има доста сериозни правила как да се мери кръвното:
на коя ръка, как да е седнал пациента, колко да е уморен
и т.н. Напр. кръвно не винаги се мери на лявата ръка, а
на ръката, където то е по-високо, при тази манипулация
той не яде, не мърда, не гледа телевизия, а ако е ходил,
трябва да е почивал 3-5 мин. преди това. Ако човек е
много емоционален, му се мери три пъти кръвното, и при
големи разлики в стойностите, то първата се игнорира, а
се вземат под внимание само втората и третата стойност.
Тези специфики трябва да се кажат на пациента.

А КО

ДОМАТИТЕ ВЕХНАТ , ИМАТЕ БАКТЕРИЯ

През този сезон много стопани ни
се оплакват, че доматите им бързо
увяхват. Това се дължи най-често
на болестта бактерийно увяхване. В
началото растенията имат хлоротичен вид и личат отдалеч. После се
наблюдава бързо увяхване, което започва от най-старите листа, после обхваща цялото растение и то загива. При напречен пререз на стъблото или
листната дръжка се вижда силно потъмняла проводяща
система. От нея изтича мътен бактериен ексудат.
Причинител на заболяването е бактерията Psendomonas solanacearum. Тя напада видове от над 30 семейства. Презимува в болните растения или в растителни
остатъци, клубени, семена, диви гостоприемници, а
така също в почвата. В растенията прониква чрез водата или през рани по корена и стъблото, причинени
от нематоди, насекоми, наранени ножове, както и при
колтучене или рязане на клубени. При гравитачно напояване един болен корен може да зарази целия ред.
Мерките:
- Да се спазва необходимото сеитбообращение.
- Да се обеззаразяват семената.
- Появи ли се болестта, незабавно да се унищожат
болните растения и да се пръска с медносъдъжащи препарати. Може да използвате бордолезов разтвор – 1%,
купроцин – 40 г или шампион ВП – 30 г. Всички дози са
за 10 л вода. Пръска се през 7 дни.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ТОРЕНЕТО СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ!

Прехранването на растенията с торове е не рядко
срещан проблем. Най-често се получава при есенно
или пролетно внасяне на пресен оборски тор, а покъсно се подхранва с амониев нитрат или карбамид.
Тогава растенията бързо избуяват на вегетативна
маса, а плодове почти няма. Ето как трябва да действате за отстраняване на проблема.
Признаците при прекаляване с торенето са различни – няма цветове, цъфтят, но цветовете са стерилни, често боледуват, прекомерно разрастване на
листната маса и др.
Ако краставиците цъфтят, но нямат завръзи, тогава
проблемът е ясен – пресни семена или прекалено гъсто засаждане. Поливането с хладка вода, подхранване с комплексен тор (NPK) и прищипване върховете
на основното стъбло ще реши проблема. Преторяването с азот за краставиците не е опасно, но за останалите зеленчуци и ягодоплодни култури азотните
излишъци водят до прекомерно разрастване на вегетативната маса, а често залагат и множество цветове,
но те са стерилни.

За добро развитие и оптимално количество цветове и завръзи е достатъчно при засаждането 1 супена
лъжица амониева селитра или карбамид да се разтворят в 10 л вода и да се разпредели равномерно на
8-10 растения.
Не трябва да се внася оборски тор на домати, пипер, патладжан, ягоди, а още по-малко неугнил. Преторяването с азот при тези растения може да се отстрани ако се внесат 3-5 кг на 10 квадратни метра
дървени стърготини или слама. Почвените микроорганизми започват да разлагат фибрите, съдържащи се
в тях, като за целта усвояват голямо количество азот.
За балансиране на подхранването е необходимо да
се добавят 30-60 г суперфосфат на 1 квадратен метър. За ускоряване на действието му е желателно да
се накисне във вода за няколко часа. Тази суспензия
(суперфосфатът не се разтваря във вода) трябва да
се разбърква и разпределя равномерно на растенията.
Преторените растения имат нежни и крехки тъкани
и са лесно податливи на болести. Желателно е такива култури един път на 10-на дни да се обработват
с препарати против гъбични патогени (Ридомил, Купросат, Хорус и др.). Третирането се прекратява 20на дни преди узряване на реколтата.
Използването на азотни торове за подхранване,
особено през втората половина на вегетацията е нежелателно. Мощният растеж и красив външен вид не
са показател за добро здраве на културите, а преторяването с азотни съединения нанася сериозна вреда
върху качеството и количеството на реколтата.
Сложно е да се поправи предозирането при подхранване с калиев перманганат и борна киселина.
Използването им е много полезно за растенията, но
в рамките на разумното. Напълно достатъчни са 2-3
третирания за един сезон. Предозирането им е не помалко вредно от недостига.
Ако са прилагани по-често и в по-големи количества от 3 г калиев перманганат и 10 г борна киселина
на 10 л вода, то тогава се налага с повече поливки да
се отмият от повърхностните слоеве на почвата.
Преторяване с дървесна пепел също е възможно.
Показател за това е червеникавият цвят на листата.
Отстраняването е възможно само с обилно поливане.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

НАРОВО ДЪРВО

Наровото дърво е древно полезно растение, свещено за
много цивилизации. Семената
му се считали за символ на
плодовитост. Произхожда от
Предна Азия, откъдето е пренесен на Балканския полуостров.
Нарът е дърво или храст. Храстът е с бодливи клонки, а
дръвчето достига до 3,5-4 м и до 40 см в диаметър без бодли,
с кафява напукана кора. Листата са опадливи, срещуположни,
дълги 2 до 8 см и широки 1-2 см., на върха притъпени, кожести,
голи, отгоре лъскави, отдолу с изпъкнала средна жилка на къса
червеникава дръжка. Цветовете са едри, червени, рядко бели
или жълтеникави, много красиви. Поради това нарът може да
се отглежда в саксия като декоративно растение. Цветовете с
форма на гърне и с дълго стълбче са плодни, а звънчевидните
с късо стълбче – безплодни. Цъфтежът започва късно през
пролетта и продължава до средата на юли. Плодовете са
кръгли, топчести, с твърда кожеста обвивка. Те узряват късно
през есента и понякога са изложени на ранните есени студове.
Използват се за консумация в прясно състояние и за приготвяне
на сокове, сиропи, безалкохолни напитки, вина и др. У нас нарът
се култивира в южните, топли части на страната и по Черноморието като плодно и декоративно дърво.
Нарът не е взискателен към почвените условия. Най-добре
вирее на дълбоки плодородни почви с пропусклива подпочва.
Към климатичните условия той е доста взискателен. Трябва да го
настаните на топло място, с южно или югозападно изложение и
без ветрове. В райони, където през зимата температурата спада
под минус 17°С, нарът трябва да се отглежда само като храст и
да се полагат грижи за предпазване от измръзване.
В саксия – на слънце
Нарът може да се отглежда в саксия при стайни условия.
Използва се универсална торопочвена смеска. Грижите за
нара в саксия не се различават от отглеждането му на открито.
Подходящи за съдова култура са само обикновено или кичесто
цъфтящите декоративни сортове с червени, по-рядко бели или
жълти цветове, които се появяват само по младите издънки.
Наровото дърво достига височина 0,6 до 2 м и понякога дава
плодове. Богато и рано цъфтят миниатюрните сортове, които
стават най-много 1 до 1,5м високи, например Нана. Дребните,
лъскавозелени, овални листа при покарване са бронзови на
цвят, а през есента яркожълти. През зимата опадат. Периодът на
цъфтене е от юли до август. Най- добре се развива на слънчеви
места. От март до средата или края на юли се полива обилно
и се наторява през 4 седмици, след това се поддържа по-сухо.
Презимуване
За да презимува нарът трябва да се подложи на резитба при
прибирането му - слабите клони се отстраняват, а главните
издънки се скъсяват с 1/3. Зимува на светло при 2-6°С, ако се
налага престоява и на тъмно и почти сухо. Изпадалите листа се
отстраняват редовно. Младите растения се пресаждат през 2
години, а по-старите само при необходимост. Най- често нарът
е нападан от листни въшки.

ИЗМИР КЮФТЕТА
Продукти:
- 500 г кайма
- 2 средно големи лука (може и пресен лук)
- черен пипер
- няколко стръка магданоз
- кимион
- меката част на 2-3 филии
или галета
- 2 скилидки чесън
- 1 яйце
- 4-5 картофа
- домати
Приготвяне: Лукът се настъргва на ренде. Каймата
се омесва с него и подправките, добавят се трохите
от филиите (галетата), чесънът и яйцето. Картофите
се обелват, нарязват и се изпържват. От каймата се
оформят продълговати кюфтенца и се изпържват в
същата мазнина.
Подреждат се в тавичка, изсипва се сос от доматено
пюре или пресни домати (рендосани), разредени с
малко вода и сол на вкус. Пече се до придобиването
на приятен цвят и сгъстяване на соса.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

При очния лекар:
-Много ви моля господине, седнете на този стол,
погледнете дъската и ми кажете коя е първата
буква на най-горния ред?
-А.
- Не бързайте моля, гледайте внимателно и ми
кажете коя е буквата.
-А.
-Виждам, че се изнервяте, а така започвате да
изнервяте и мен.
За последен път ви питам, коя е тази буква.
-А.
Очния се доближава до дъската и възкликва:
-Aй стига бе, ама верно е „А“.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

