
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сатовча 
отбеляза Деня на европейските езици под 
мотото „Единни в многообразието“.
Организаторите на мероприятието бяха 

учителите по чужди езици: г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френски 
език и г-жа Маруся Лозанова – старши 
учител по английски език.

Всяка година на 26 септември, Съветът 
на Европа и хиляди граждани по света 
празнуват деня на европейските езици, 
ден, в който се чества богатата мозайка 
от различните езици. Това многообразие 
допринася за обогатяването на езиковото 
и културното наследство.
Европа е богата на езици – само евро-

пейските са повече от 200, а към тях се 
добавят и още много езици на онези ев-
ропейски граждани, чиито корени са от 
други континенти. Да знаеш чужд език е 
от полза и за стари, и за млади – няма пре-
делна възраст да научиш нов език и да се 
насладиш на това удоволствие. Да знаеш 
дори няколко думи от езика на страна, ко-
ято посещаваш, значително повишава въз-
можността за запознанства и приятелства.
Целта на мероприятието бе да се на-

сърчи изучаването на чужди езици в учи-
лището и да се популяризира богатото 
и езиково и културно разнообразие за 
повишаване нивото на многоезичност и 
междукултурно разбирателство.
Чрез мултимедийни презентации уче-

ниците бяха запознати с държавите-член-
ки на Европейския съюз, хронологията 

на официалните езици, официалните 
азбуки, официалните вестници, програ-
мите, даващи възможност за обучение в 
чужбина.
Учениците работиха в различни атели-

ета: проучваха страните-членки на Евро-
па, техните символи и валутни единици, 
писаха на различни европейски езици, 

попълваха въпроси, свързани с културно-
то многообразие и др.
Учениците имаха възможност да се ре-

гистрират в националната онлайн игра 
„Открий превода“. При правилни отгово-
ри на въпросите, те ще участват в жребий 
за следните награди:

• първа награда – таблет
• втора награда – подаръчен ваучер на 

стойност 240 лв. за покупка от книжарница
• трета награда – подаръчен ваучер на 

стойност 160 лв. за покупка от книжар-
ница
На 28.09 училището ще участва в кон-

ференцията „Образованието започва с 
езика“, организирана от еврокомиса-
ря Мария Габриел, а от 30.09 – 02.10 се 
включи в интерактивни, виртуални съби-
тия, викторини и игри на различни теми 
− музика, природа, култура, културно на-
следство.
Мероприятието е дейност от двата нови 

проекта на училището по програма „Ера-
зъм+“, КД 2, Партньорство за училищен 
обмен КА229 – „Активни, креативни и от-
говорни тинейджъри за европейско граж-
данство“ и „Споделяне и зачитане на на-
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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

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Експертните решения на ТЕЛК и 
НЕЛК, чиито срок изтича по време 
на извънредната епидемична обста-
новка, ще продължат действието си 
три месеца след нейното изтичане. В 
момента извънредна епидемична об-
становка в страната е обявена до 30 
ноември, включително. Това означа-
ва, че срокът на всички експертни 
решения на ТЕЛК, които изтичат по 
време на извънредната епидемична 
обстановка, автоматично се удължа-
ва до края на месец февруари.
Това е посочено в Закона за мерките и действията по време на извънредно-

то положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и 
за преодоляване на последиците.
По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване 

пред ТЕЛК.
От здравното министерство припомнят, че ТЕЛК могат да вземат решение 

само по документи, без преглед на място.
· Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в 

условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да 
се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изис-
кват явяването за преглед (когато това е приложимо).

· На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват 
лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо 
да се явяват за преглед пред комисиите.

· В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни из-
следвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съ-
ответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

· По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това 
ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на раз-
пространението на коронавирусната инфекция.

Месечна финансова под-
крепа за хората с увреж-
дания да се отпуска без да 
се извършва допълнително 
индивидуално оценяване на 
потребностите. Това пред-
виждат промени в Закона за 
хората с увреждания, които 
са публикувани за общест-
вено обсъждане до 28 октом-
ври. Промените са разрабо-
тени от работна група към 
Министерството на труда и 
социалната политика с участието на всички заинтересовани страни.  С но-
вите текстове се предлага да отпадне и ангажимента за попълване на форму-
ляр за самооценка, който поражда сериозни затруднения за лицата.              
С измененията ще се съкратят сроковете за получаване на подкрепа и те 

ще могат по-бързо да се възползват от своите права. Ще се намали и адми-
нистративната тежест. Хората с увреждания ще получават необходимата им 
финансова подкрепа чрез подаване само на едно заявление, придружено с 
медицински документ, в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ ад-
рес. За отпускането на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитаци-
онни услуги и за наем на общинско жилище също няма да се изисква инди-
видуална оценка на потребностите и попълване на формуляр за самооценка.
Изготвянето на индивидуална оценка на потребностите се запазва по ус-

тановения ред при кандидатстване за целева помощ за покупка на лично 
моторно превозно средство и приспособяване на жилище, както и за уста-
новяването на потребността от лична помощ, социални услуги или друг вид 
подкрепа по ред и условия, определени в Закона за хората с увреждания.
С промените се въвежда ясна уредба на механизма за преминаване пре-

доставянето и финансирането на помощни средства, приспособления, съ-
оръжения и медицински изделия за хората с увреждания към системата на 
здравеопазването от 1 януари 2021 г. в отговор на дългогодишните искания 
на хората с увреждания за такава промяна. Осигурява се и по-дълъг времеви 
хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция 
за хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2021 г. ще бъдат 
предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с 
цел въвеждане на прецизни регулации във връзка с устройството, дейността 
и правомощията на новата структура в подкрепа на хората с увреждания.

 Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с ув-
реждания е публикуван на Портала за обществени консултации на Минис-
терския и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната 
политика в периода 29.09.2020-28.10.2020 г. включително. Той ще бъде раз-
гледан и на заседание на Националния съвет за хората с увреждания.
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5 Октомври 2020 година, Понеделник,
Международен ден на учителя 
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, 

който се отнася до статута на учителя, 
а през 1994 г. Организация на ООН по 
въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) го обявява за 
Международен ден на учителя. Професи-
оналният празник на учителя се отбелязва 
в над 100 държави от цял свят. Обявен е с 
Решение 697/29 септември 2006г. на Министерския съвет. 

6 Октомври 2020 година, Вторник,
Годишнина от смъртта на цар Самуил 
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. 

Легендата разказва, че сърцето на българския 
владетел не могло да понесе срещата с осле-
пените му войници. Жестокостта на Василий 
ІІ Българоубиец, заповядал да бъдат ослепени 
14 хиляди пленени български войници, а на 
всеки 100 бил оставен по един едноок за да 
води останалите, сломила българския цар... 
Въпреки, че при реконструкцията на черепа и 
скелетът на българския владетел (през 1969 г. 
бяха открити останки в саркофаг при разкопки 
в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния 
остров в преспанско езеро) показват, че може 
би цар Самуил е починал на 70-години от 
тежка рана в областта на лявото слепоочие. 

Българският цар Самуил (неизв. - 1014) е провъзгласен за владетел през 997 г. 
и управлява до 1014 г. В началото на неговото управление Самуил управлява 
съвместно с тримата си братя, формално царският титул носи най-големият 
брат - цар Борис II (но той е пленен от ромеите и умира при опит за бягство), 
така короната отива във вторият - Роман, който също умира и от 997г. Самуил 
става едноличен владетел в едно от най-труд-
ните времена в българската история. 

10 Октомври 2020 година, Събота,
Световен ден за психичното здраве 
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Светов-

ната федерация за психично здраве и с под-
крепата на Световната 
здравна организация. 
Световен ден против смъртното наказание.
Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната 

коалиция срещу смъртното наказание. Организацията 
е учредена на 13 май 2002 г. в Рим, Италия, от близо 
60 правозащитни и други организации от целия свят. 
С решение на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа от 26 септември 2007 г. на същата дата се отбе-
лязва и Европейският ден против смъртното наказание.

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

Понякога в живота се случва да се сравняваме 
с другите, забравяйки колко уникални сме. Може 
би трябва да събудим вътрешния си глас, да се 
погледнем в огледалото и по-често да си напом-
няме, че сме забележителни.
В рубриката „Притчи“ споделяме една поучи-

телна история. Тя ще ви напомни, че сравняване-
то с други само ще ви накара да скриете вашата 
идентичност, вашите най-ярки черти и няма да ви 
направи по-щастливи.
Имало един славей в гората, който изгубил 

родителите си. Когато пораснал осъзнал, че никой 
не го е научил да пее като славей. Решен да се 
научи на всяка цена, един ден срещайки петела, 
го попитал:

– Можеш ли да ме научиш да пея като славей?
– Ако повтаряш след мен, гарантирам ти, че 

ще пееш по-добре от всеки друг славей. – казал 
му петелът гордо.
Върнал се в гората славеят и започнал да 

издава звуци, почти като кукуригане на петел.
Една сутрин патицата го чула и попитала с 

изненада:
– Кой те научи да пееш толкова зле?
– Можеш ли да ме научиш да пея като славей? 

– попитал я той.
– Аз пея много по-добре от славей. Следвай ме 

и ще пееш като ангел. – отговорила му патицата.
Не след дълго бухалът в гората чул някакви 

странни квакащи звуци и също попитал славея 
защо пее толкова зле.

– Една патица ми каза, че това пеене е по-
красиво – казал славеят.

– Трябва да попиташ някой друг славей и той 
ще те научи да пееш. – отговорил бухалът.

– Да, но в тази гора няма никой като мен. – от-
върнал тъжно славеят.

– Тогава трябва да извадиш гласа, който имаш 
вътре в себе си. Вдишай дълбоко, нека сърцето 
да те води и запей първата мелодия, която дойде 
в теб. Само така ще разбереш как пеят славеите. 
– посъветвал го бухалът.
Така и направила малката птица, а цялата 

гора не била чувала толкова красива песен. От 
този миг славеят никога повече не се опитвал да 
имитира чуждо пеене.

ПРИТЧА ЗА СЛАВЕЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 02.10.2020 г.
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Разговаряхме с касата в 18-та поликлиника и от 
там ни казаха, че трябва да се подаде молба до Вас, 
от името на наследниците, за да се получи тази 
справка.
Прегледах в сайта Ви, но никъде не намерих 

текста на молбата-искане, която трябва да се 
попълни и донесе при Вас, на място. Възможно ли 
е да я получа в pdf или word формат, за да я попъл-
ня и да Ви я донесат сестра ми и племенника ми? 
Освен това необходимо ли е и двамата наследници 
да присъстват при подаването или е достатъчно 
единия от тях, който предполагаме, че трябва да 
носи у-ние за наследниците ?
Отговор от НЗОК: Поисканата с молбата медицинска 

информация има характер на лични данни по смисъла 
на § 1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 
и чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ). Такава инфор-
мация може да бъде поискана и предоставена само на 
физическото лице, за което се отнася или на неговите 
законни представители – настойници или попечители, 
а при смърт на лицето - от неговите наследници, съгл. 
чл. 25e, от ЗЗЛД.
Предвид това обстоятелство, всеки наследник може 

да подаде заявление в Националната здравноосигу-
рителна каса/ районната здравноосигурителна каса 
(в свободен текст) като приложи удостоверение за 
наследници.  От него ще е видно, че е налице законово 
право да получи такава информация. Не са необходими 
други документи както и не е необходимо заявлението 
да е подадено от всички наследници.
Изготвя се справка, която може да бъде изпратена 

по пощата с писмо, с обратна разписка, ако лицето е 
в България.
Също така, може да се подаде такова заявление по 

електронен път, но само ако то е подписано с електро-
нен подпис. Срокът за предоставяне на информацията 
е до един месец.
Уточняваме, че в справката ще бъдат отразени от-

четени и заплатени от НЗОК прегледи и изследвания 
за съответните заболявания, само ако те са извършени 
от договорни партньори на НЗОК. Ако лицето е било 
лекувано в частни лечебни заведения – тези дейности 
няма да бъдат посочени.

Въпрос: Предстои ми операция за смяна на та-
зобедрена става в болница ххх. Аз съм адвокат и се 
осигурявам редовно. Моят въпрос е - поема ли НЗОК 
някаква сума и каква е тя.
Отговор от НЗОК: Тазобедрена става се импланти-

ра в рамките на клинична пътека № 218 “Оперативни 
процедури с алопластика на тазобедрена и колянна 
става”. НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична 
помощ за всички медицински дейности, включващи: 
изследвания, предоперативна подготовка, упойки, 
операция, лечение в болницата с назначаване до два 
контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписва-
нето, задължително записани в епикризата, в същото 
лечебно заведение за болнична помощ.
НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани 

в болничната медицинска помощ, само когато те са 
включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които 
НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска 
помощ. Документът е публикуван на сайта на НЗОК.
Касата заплаща на лечебното заведение стойността 

на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности. 
Например сумата, която НЗОК заплаща за протеза за 
тазобедрена става, е 1500 лв., 1080 лв. или 1560 лв. в 
зависимост от вида на ставата и подгрупата, в която 
тя попада. Най-подходящото медицинско изделие се 
определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна 
на пациента зависи от изделието, което е необходимо 
конкретно за неговия случай. Ако пациентът доплаща 
за медицинско изделие, той дава сума, която предста-
влява разликата между стойността на изделието, и тази, 
заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава 
финансови документи, в които е посочено за какво е 
плащането и точно описание на името на изделието...
Сумата, която се заплаща от НЗОК, се превежда на 

лечебното заведение, а не на пациента, след като вложе-
ното медицинско изделие се отчете по определен ред.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
5 - 11 октомври 2020г., брой 40

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПОЛУЧАВАТ SMS ЗА 
ДОКАЗВАНЕ НА ОБВЪРЗАНАТА ПОДКРЕПА
Всички животновъ-

ди, които са кандидат-
ствали по схемите за 
обвързана подкрепа за 
Кампания 2020 г. и са 
подали в заявлението 
си коректно мобилен 
телефон за контакти, 
получиха кратко съ-
общение (SMS). По 
този начин те бяха 
информирани, че трябва да докажат реализацията на 
мляко, млечни продукти и животни. Съобщението е 
изпратено до фермерите от телефонен номер 180-080.
Предприетата от ръководството на ДФ „Земеделие” 

практика да се изпращат на стопаните кратки съобще-
ния (SMS), цели те да бъдат своевременно информи-
рани за периоди на прием на документи по съответни 
схеми и мерки, които администрира фонда.
Припомняме, че от 5 до 31 октомври 2020 г. се доказва 

реализацията на произведеното мляко и млечни проду-
кти, както и реализираните на пазара животни. Живот-
новъдите могат да изтеглят и попълнят образците на 
документите, с които доказват реализация на произве-
дената от тях продукция от интернет страницата на ДФ 
„Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и 
подробна инструкция за тяхното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на електро-

нен носител в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие“. Стопаните трябва да предоставят и заве-
рени копия на документите, доказващи реализацията 
на продукцията си.
Реализацията на млякото и млечните продукти се 

доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., 
съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 
3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на 
схемите за директни плащания.
Документи за реализация на мляко и млечни проду-

кти се подават по четири схеми: Схема за обвързано 
подпомагане на млечни крави - СМлК, Схема за обвър-
зано подпомагане за млечни крави под селекционен 
контрол - ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпо-
магане за овце-майки и/или кози-майки под селекци-
онен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или 
комбинирана реализация) и Схема за обвързано под-
помагане за биволи – Биволи. Бенефициерите следва 
да реализират на пазара определените в нормативната 
уредба количества мляко и млечни продукти на глава 
допустимо животно по съответната схема. При попъл-
ване на документите кандидатите трябва да използват 
съответната бланкова таблица, според регистрацията 
им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице 
или едноличен търговец.
Реализираните на пазара животни се доказват по три 

схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни 
крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано под-
помагане за месодайни крави под селекционен контрол 
– ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за 
овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол 
– ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана 
реализация). В зависимост от това къде са реализи-
рани животните – в България или извън страната, се 
попълват различни типови образци.

ОТ 1 ОКТОМВРИ: 12 ЛЕВА НА ДЕН
МИНИМАЛНО АКО СИ БЕЗРАБОТЕН   

Минималният дневен размер на паричното обезще-
тение за безработица се повишава от 9,00 на 12,00 лв., 
гласува окончателно парламентът с промени в Закона 
за бюджета на Държавното обществено осигуряване 
/ДОО/ за 2020 г. Той ще е в сила от 1 октомври т.г.
НС реши също срокът за получаване на парично 

обезщетение за безработица /когато лицето е придо-
било право на такова в период, по-малък от три години 
от предходното ползване/ да се повиши от четири на 
седем месеца.
Увеличени-

те дневни пари 
за безработица 
ще  засегнат 
между 30 000 
и 33 000 души 
средно на ме-
сец за периода 
от 1 октомври 
до 31 декем-
ври  2020  г. 
Необходимият 
разход за тримесечния период се оценява на около 12 
000 000 лв., т.е. около 4 000 000 лв. на месец.
Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 

души средно на месец за периода от 1 октомври до 31 
декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния 
период се оценява на около два млн. лв., в т.ч. около 
500 000 лв. за ноември и 1 500 000 лв. - за декември.

 Така общият допълнителен разход за двете мерки 
възлиза на 14 000 000 лв. за 2020 г.
Няма да се наложи корекция в разходите на фонд 

„Безработица“, съответно на консолидирания бюджет 
на Държавното обществено осигуряване.

ОСНОВНИТЕ ГРЕШКИ НА ШОФЬОРИТЕ
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ГИ СПРАТ КАТАДЖИИ

Всеки шофьор е от време на време спиран от по-
лицията на пътя. Това е неизбежно. Основното в 
случая е да не правите грешки. В противен случай 
вие не само ще загубите много време, но и може-
те да бъдете глобени. Има поне осем грешки, които 
шофьорите правят, когато са спрени от катаджии.
Излизане от колата без покана
Полицейският служител, ако има необходимост, 

може да предложи на шофьора да излезе от автомо-
била. Но иначе водачът може да остане зад волана 
и да общува с него през отвореното стъкло. Ако из-
лезете веднага от колата, полицаят може да ви запо-
дозре за нещо.
Оправдавате се
Не бързайте да се 

оправдавате пред 
полицая, който ви 
е спрял. Не е много 
хубаво. Освен това 
може да не сте били 
спрени изобщо по-
ради причината, 
заради която се из-
винявате. Затова на-
шият съвет – не бързайте да “си показвате картите”.
Подкуп на пътя
Законодателството предвижда редица мерки не 

само за получаването на подкуп, но и за даването 
му. По-добре не поемайте риска, а заплатете глоба, 
ако вече сте нарушили правилата на пътя. В проти-
вен случай последствията могат да бъдат много по-
печални.
Съгласявате се с нарушение на правилата, а 

всъщност не сте го нарушавали
Полицаите също са хора, което означава, че и те 

могат да грешат. Ако сте сигурни, че не сте наруши-
ли правилника, поискайте това да бъде записано в 
протокола и потърсете доказателства за вашата не-
винност. Това могат да бъдат записи на камери за 
видеонаблюдение, видеорегистратор, свидетели на 
инцидент.
Признавате си, че сте пил
При някои хора алкохолът от кръвта може да бъде 

отстранен от кръвта по-дълго от обикновено. Следо-
вателно, ако сте пили например предишния ден и си 
признаете, полицаят все пак може да ви изпрати за 
медицински преглед, който ще покаже положителен 
резултат. Тогава ще бъде трудно да докажете невин-
ността си.
Излишни нерви и емоции
Някои шофьори, когато бъдат спрени от полици-

ята, започват да блъскат, да заплашват да им свалят 
пагоните и т.н. Това е лош метод за комуникация с 
органите на реда. Така само можете да се сблъскате 
с неприятности. Полицаят може да ви е спрял фор-
мално, но след такъв старт на разговора той ще реа-
гира и щесе отнесе по не много положителен начин 
към вас.
Да се хвалите с познаване на законите …
Случва се шофьорите, чувствайки своята невин-

ност в нарушение на правилата за движение, да 
започнат да доказват това пред катаджиите. Освен 
това те се позовават на буквите на закона и думите 
на някой адвокат. Неправилен начин на поведение. 
Ако смятате, че не сте нарушили правилата за дви-
жение – пишете за това в протокола.
Впрочем, понякога полицаите признават грешките 

си. Но това се случва, ако разговаряте с тях спокой-
но, без нерви и аргументирано.
Избягвайте шегите
Да имаш чувство за хумор е много добре. А да мо-

жеш да се шегуваш по подходящ начин е още по-
добре. Полицията върши своята работа. Те просто 
физически не могат да поддържат хумористичен 
разговор с всеки спрян шофьор. Общувайте с по-
лицаите уважително, спокойно, без ласкателство, 
нахалство и шеги. Ако той ви пусне и ви пожелае 
спокойно пътуване, просто му пожелайте приятно 
дежурство. 

До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране  на  на-

правените  залози  и  
данъка  от  организато-
ри  на  хазартни  игри  
и от оператори на те-
лефонна или друга 
електронна съобщи-
телна услуга за прове-
дени през предходния 
месец хазартни игри, 
при които залогът за 
участие е чрез цената 
на телефонна или дру-
га електронна съобщителна услуга. Внасяне на този 
данък от операторите на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2020г.

Въпрос: Здравейте, моя зет почина внезапно на 
56 г. възраст, на 31.08.2020 г.. Той имаше изтеглен 
голям заем, който е застрахован. В тази връзка 
неговата съпруга (моята сестра) и сина му пода-
доха искане за щета пред застрахователя „хххх” 
ЕАД. Сега застрахователят „хххх“ изисква ня-
колко документа, между които и „Справка от 
РЗОК във връзка с ползвани услуги (прегледи, хос-
питализации, изследвания, медикаменти и др.), 
заплащани от касата за периода от 01.01.2015г. 
до датата на смъртта“.



КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА КЪПЯ КОТКАТА?  
Котките са известни с ма-

нията си по чистотата. Те пре-
карват часове наред в грижа за 
тоалета си и винаги изглеждат 
добре. Има котки, които никога 
не са били къпани от човек и 
пак изглеждат чисти.
Това ни подсказват, че писа-

ните умеят да поддържат своята хигиена. В определени 
условия обаче се налага котето да бъде изкъпано.
Ако то е прибрано от улицата, е добре да мине през ба-

нята, за да се отмият нечистотиите и външните паразити. 
Ако котката живее навън, но влиза у дома, също е жела-
телно да се къпе през определени периоди. Това не бива 
да става често, защото би могло да навреди на животното.
От значение е също така дължината на козината при 

котето. Късокосместите писани могат да се къпят 1-2 
пъти в годината, а дългокосместите им събратя по 4 пъти 
годишно.
При къпането на животното е важно и какъв шампоан 

ще използвате. Не ви съветваме да действате с личния си 
шампоан, защото той не е подходящ за котешката козина и 
кожа. Подберете продукт, предназначен за вашия питомец.
Има различни видове шампоани, като основно се поде-

лят на сух и течен. Течният е желателно да не се ползва 
повече от 4 пъти в годината. Сухият котешки шампоан 
наподобява човешкия.
Той премахва лошите миризми и връща привлекателния 

вид на козината. Обикновено може да се ползва по-често 
от течния, като на опаковката на продукта има пълна 
информация за употребата му.

ЛУКЪТ И ЧЕСЪНА В МАЗЕТО СЪЩО БОЛЕДУВАТ  
Прибрани и съхранени, 

лукът и чесънът не са за-
страховани от болести. За да 
останат здрави, изключител-
но важно е да са отглеждани 
според правилата. А също и 
преди съхранението да са от-
странени болните и повреде-
ните. Важно е и периодично 
да преглеждате съхранявания лук и чесън за болести.
Шийното гниене е типична болест на съхранявания 

лук през зимата. То започва откъм шийката, която омек-
ва и хлътва. Повредите обхващат цялата луковица, тя 
става мека и ослизена. Луковиците постепенно потъм-
няват и се мумифицират, остават само обвивните люс-
пи. Появява се обилна сива плесен. Необходимо е да се 
изважда навреме и да се просушава добре. Стъблата да 
се отрязват на 2,5-5 см над шийката на растението. Ако 
се появят загнили луковици, те трябва да се отстранят 
веднага, за да не заразяват останалите. Затова перио-
дично преглеждайте зимнината си. Най-подходящата 
температура за запазване на лука е 1 -2 градуса.
Сипкавото (меко) гниене по лука започва преди изваж-

дането му, но типичните признаци са по време на съхра-
нението. При разрез на луковиците се вижда, че някои от 
вътрешните люспи гният, а най-вътрешната остава суха 
и загнива последна. Гниещите тъкани имат мека, слабо 
втечнена, но сипкава консистенция. Повредите започват 
откъм шийката. Заразяването най-често се получава, ко-
гато се изрежат недостатъчно изсъхнали стъблата.
Черното гниене засяга не само лука, но и чесъна. Бо-

лните луковици се размекват. Между люспите се обра-
зува обилна черна праховита маса. Постепенно цялата 
луковица се мумифицира. За да се предпазят от болес-
тта, нужно е да се засаждат здрави луковички и ски-
лидки. Лукът и чесънът да се съхраняват на хладно и 
проветриво място.
Сивото гниене се наблюдава често по чесъна. Външ-

ните люспи на луковиците потъмняват и върху тях се 
виждат черни телца. Обелените скилидки в основата 
имат жълтеникави, слабо вдлъбнати петна. Повредите 
се разрастват, луковиците се напукват, скилидките се 
отделят, постепенно завяхват и се мумифицират. При 
влага се появява сив налеп.
Бялото гниене по чесъна се появява още преди при-

бирането. Люспите на лука и скилидките на чесъна заг-
ниват отвън навътре. Върху тях се образува бял паму-
кообразен налеп, по-късно тъмен, с многобройни черни 
телца. Луковиците се спаружват, стават леки и шуплес-
ти. От болестта боледува и празът.

НАПРАВЕТЕ СИ КОМПОСТНА ПОЧВА
ЗА СТАЙНИ РАСТЕНИЯ  

Различните групи рас-
тения се нуждаят от раз-
лична по състав почва. В 
стайното цветарство се 
използват смеси, които 
са съставени от компост, 
листовка, парникова, гли-
неста почва, чимовка и 
пясък. Компостната почва 
се приготвя от растителни 
остатъци: треви, опадали листа и др. Всичко тряб-
ва да се натрупа на купчина или да се изсипе в яма, 
след това да се полива. За ускоряване на угниването 
на компоста трябва да го обръщате (3-5 пъти). След 
2-3 години почвата е готова за употреба. Компостна-
та почва обикновено се добавя към бедни субстрати 
за повишаване на плодородието им.
Листовката се приготвя от опадали угнили листа на 

дървета (с изключение на дъба). Листата трябва да се 
съберат в купчина, през пролетта и лятото те трябва 
да се обърнат 2-3 пъти. След 2-3 години почвата е 
готова за използване.
Торфената почва се прави от разложен торф от бла-

тисти места. Тя трябва да се държи на купчина на 
открито 1-2 години, за да се отделят почвените кисе-
лини, които действат вредно на растенията.
Парниковата почва се получава от натрупания в 

купчина и добре угнил (обикновено за 2 години) из-
ползват в парниците тор.
Чимовката се прави по следния начин: изрязаните 

през лятото или ранна есен чимове (с ширина 10-15 
см и дължина 30-35 см) се обръщат с почвата нагоре 
и се поставят на купчина с височина не по-голяма от 
1 м, като се поливат с говежди тор. След угниването 
им (след година) почвата може да се употребява.
В зависимост от вида, възрастта и фазата на разви-

тие на растенията тези почви се смесват в различни 
пропорции.

МАТОЧИНАТА  ИМА  МЯСТО  В  ДВОРА
Медоносното рас-
тение е не само си-
лен лимонен арома-
тизатор в консерв-
ната и парфюме-
рийната промишле-
ност, но помага при 
сърдечни неврози и 
неврастения. Мато-
чината е и най-мощ-
ният антиоксидант 
сред билките. Спира остаряването, като унищожава 
свободните токсични радикали. Необходимо е само да 
се пие редовно чай, приготвен от запарка на листата.
Маточината е многогодишно растение. Може да се 
отглежда до осем години на едно и също място. През 
есента почвата се обработва и се наторява с оборски тор.
Ще имате и във вашата градина от билката, ако засеете 
през октомври-ноември, ще поникне през пролетта. 
Трябва обаче да знаете, че растението иска поливане.
Но може и да си направите разсад. Семената се засяват 
в студени лехи през октомври - ноември. Възможно е и 
в парник през пролетта, но тогава е нужна специална 
подготовка, стратификация на семената. Разсадът е 
готов за изнасяне, когато достигне височина 10-15 
см. Поливане е нужно, докато напълно се прихванат 
растенията, почвата се поддържа влажна една седмица.
Ако сте събрали листа, трябва бързо да се изсушат, 
без да се притискат. Нареждат се на тънък пласт и на 
сянка върху платна или рамки. Избягвайте сушене на 
слънце, защото листата пожълтяват.

5 - 11 октомври 2020г., брой 40

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Съдията не свири явна дузпа. Вбесен, напада-
телят крещи:

– Купи си очила бе, кьорчо!
Съдията бърка в джобчето си за картон.
– Какво каза???
– А така, пиши, за да не забравиш! И слухов 

апарат си купи!

Звъни телефонът.
– Марче, Пешо вкъщи ли си е?
– Да. За какво ти е?
– Исках да го помоля да ми даде двайсет лева 

назаем до понеделник…
– Че той ако имаше двайсет лева, щеше ли да 

си стои вкъщи!

КОРЕНЧЕ ДЖИНДЖИФИЛ ПОМАГА СРЕЩУ 
ГНИЛОСТНИ БАКТЕРИИ В ТУРШИЯТА

За да не се обра-
зуват гнилостни 
бактерии в са-
ламурата можем 
да  използваме 
добавки на ко-
ренчета. Преди 
години  с а  с е 
използвал хря-
нът, сега също 
можем, но пък 
защо да не използваме коренчета джинджифил. Той 
е толкова широко достъпен. Можем да добавяме 
едно коренче джинджифил към саламура от около 
3 литра. Нашият съвет е да направим осоляването с 
1,5 – 2 % наличие на готварска сол, което означава 
една супена лъжица с връх едра морска сол за един 
литър вода. Може да се добави и плод от дюля и 
най-различни други съставки, които са известни в 
народната ни кулинария.
Според нея така да приготвяме туршии и кисело зеле 
в по-малки съдове: Най-подходящи са стъклените 
буркани, в които плътно подреждаме съответния 
зеленчук и покриваме с вода. Затваряме, за да няма 
достъп на въздух и притискаме с някакъв добре 
измит предмет. По този начин туршията ще бъде 
с дозирано количеството готварска сол и в същото 
време ще има възможността да бъде съхранена до 
топлите месеци на годината.
През последните години се връщаме към изсушава-
нето. Сушените плодове  губят своята вода и с по-ни-
ско водно съдържание имат по-добра съхраняемост. 
Не са толкова добра среда за развитие на гнилостни 
бактерии и могат да издържат дълго време. Важно е 
преди да ги изсушим да са добре почистени и измити. 
Трябва да ги сушим не на пряка слънчева светлина, а 
на топло. След което ги съхраняваме на сухо място в 
подходящи съдчета, разделени по редове, за да няма 
отново развитие на гнилостни бактерии и дрожди.

КРЕМ  КАТАЛАНА  
Продукти: 
- прясно мляко – 1/2 л
- яйца – 2 броя + 4 жълтъка
- захар – 100 г
- ванилия – 1 пакетче
- канела – 5 щипки
- портокали – настъргана кора от 1 цитрус
- захар – 1 ч.ч. за карамела
При г отвяне : 

Млякото се слага 
да заври заедно с 
ванилията и кане-
лата. Целите яйца, 
жълтъците и за-
харта се разбиват 
с миксер, докато се 
получи светла кре-
мообразна смес. 
Към яйцата се прибавя на порции горещото мляко, 
като непрекъснато се разбърква.
Прибавя се и кората от портокал. Така получената 

смес се бърка на водна баня, докато се получи гъст 
крем. Изсипва се в четири купички, оставя се да изсти-
не, след което се поставя в хладилника да се охлади.
Захарта за карамела се разтваря в 125 мл вода върху 

котлона и се вари докато се получи карамелов сос, 
който се излива още горещ върху крема. След това 
купичките се поставят отново в хладилника, докато 
карамелът се стегне.


