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ДЕН ЗА ПРОБУЖДАНЕ И ПРОХОЖДАНЕ
Днес е ден за пробуждане и прохождане. Малките
първолаци го направиха с
много трепет и вълнение в
сатовчанския храм на културата – Музейна сбирка. Това
е мястото, чиято мисия е да
бъде убежище за събудени
сърца и одухотворени създания. Грейналите детски очи
на любопитство и жажда
ни дават надежда. Ние днес
прохождаме и празнуваме!
Взехме правилното решение!
Пътят е верен! С благодарност и респект към г-н Кирил
Караколев!
Учениците от 5-та ПИГ с ръководител Катя Камбова почетоха Народните будители!
„От поколението днешно - с
признателност - букет цветя“.
Учениците подбраха подходящи материали, подготвиха
тематични табла, рисуваха и
оформиха импровизиран кът
на Будителите.

КОГА СМЕ „КОНТАКТНИ ЛИЦА“ НА КОЛЕГИТЕ НИ С COVID-19
Ако сте заразени с COVID-19, трябва
незабавно да съобщите на работодателя си
Вече всеки има свой колега, роднина или
приятел, който е носител на COVID-19 и в
тази връзка все още никой няма представа
дали е контактно лице, при какви условия
ще бъде такова, и съответно дали да очаква обаждане от служител на РЗИ, който да
го уведоми, че ще бъде под карантина през
следващите дни.
Ако сте заразени с COVID-19, трябва
незабавно да съобщите на работодателя си
за неработоспособността си и да представите болничен лист за очакваната продължителност на заболяването. За да намалите разпространението на вируса, би било
добре да информирате не само работодателя, но и колегите си за инфекцията.
Ако сте били в контакт със заразен човек, изяснете възможно най-бързо, дали
трябва да бъдете поставен под карантина.
Ако е необходимо да отсъствате от работа
поради подозрение за зараза с COVID-19,
отново трябва незабавно да уведомите
Вашия работодател и да му представите
удостоверение за неработоспособност.
За да бъдат определени кои от колегите
са близки контактни на работник или служител с COVID-19, то може да заимстваме
определението, съгласно актуалната дефиниция за това на Министерството на здравеопазването. Спрямо нея може да направим извод, че близък контактен колега на
работното място се определя този, който:
1. работи в едно помещение в с работник или служител, диагностициран с
COVID-19;
2. е имал директен физически контакт с
негов колега с COVID-19 (напр. ръкостискане);
3. е извършил директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на свой колега с COVID-19 (напр. при опръскване при
кихане, допир до използвани от работника
или служителя кърпички с голи ръце);
4. е бил в директен (лице в лице) контакт с колега с COVID-19 на разстояние до
2 метра и продължителност над 15 мин.;

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99
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2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

„ОТ ПОКОЛЕНИЕТО ДНЕШНО - С ПРИЗНАТЕЛНОСТ - БУКЕТ ЦВЕТЯ“

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.

5. е бил в престой в затворено помещение (напр. класна стая, офис, стая за
срещи и др.) с работник или служител с
COVID-19 за 15 мин. или повече време и
на разстояние минимум 2 метра;
6. е полагал директни медицински и
други подобни грижи за работник или
служител и с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
7. е пътувал в самолет в близост до лице
с COVID-19 (до две места във всички
посоки), който е придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове
на екипажа, обслужващи дадения сектор,
където седи заболелия (ако тежестта на
симптомите при заболелия или негово
преместване/движение сочи за по-голяма
експозиция за близък контакт може да се
определят и други или всички пътници в
самолета).

При определяне на близките контактни
на потвърден случай на COVID-19 на местоработата ни трябва да се има предвид
всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако
потвърденият случай е асимптоматичен,
като контактен се определя всяко лице,
осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното
потвърждаване.

E-mail: obs_satovcha@abv.bg
Брой 79
На 23 октомври 2020 година се
проведе заседание на Общински
съвет – Сатовча.
На заседанието бяха приети:
- Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански
животни на територията на община
Сатовча;
- Годишен план за ползване на
дървесина от общински горски територии – собственост на община
Сатовча, за 2021 година;
- за определяне на трасе и сер- Информация относно финансо- витут за „Въздушно кабелно отвото състояние на общински фонд клонение 20 kV от съществуващ
„С един лев в помощ на болните въздушен електропровод 20 kV за
деца от община Сатовча“ и изпъл- захранване на КТП 20/0/0.4 kV в
нение на приетите решения;
имот с идентификатор 21868.74.37,
- актуализация на Поименния местност „Долни банян“, землище
списък за капиталови разходи на на село Плетена“, въздушно през
община Сатовча за 2020 година;
общински имоти № 069016, 077013,
- актуализация на Програмата 076003, 076004, 076006, 000155 и
за управление и разпореждане с 000162 – общинска собственост, и
имотите – общинска собственост, на подземен кабел 20 kV през имоти
в община Сатовча през 2020 г. го- № 07600 и 076004;
дина, приета с Решение № 44 от
- за придобиване чрез покупка на
24.01.2020 година на Общински част от сграда – ресторант в село
съвет – Сатовча;
Годешево, с площ от 250 кв. м, на- изменение и допълнение на ходяща се в УПИ XI, кв. 1 по плана
Правилника за организацията и на село Годешево, собственост на
дейността на Общински съвет Потребителна кооперация „Места“
– Сатовча, неговите комисии и – село Слащен;
взаимодействието му с Общинска
- от общински имот с пл. № 124
администрация.
по плана на село Жижево, община
Общинският съвет – Сатовча, Сатовча, (за училище) да се отдели
даде съгласие:
нов имот с проектен пл. № 275 с
- за кандидатстване за отпускане площ от 450 кв. м за „Изграждане
на безвъзмездна финансова помощ на нова сграда за кметство на село
от Предприятието за управление Жижево“;
на дейно стите по опазване на
- за безвъзмездно прехвърляне на
околната среда (ПУДООС) към правото на собственост в полза на
Министерството на околната среда държавата на язовири – общинска
и водите за изграждане на обект собственост, на територията на
„Реконструкция на пречиствателна община Сатовча;
станция за питейни води (ПСПВ)
- за подписване на Запис на заСатовча“ село Сатовча;
повед без протест и без разноски,
- за изработване на Подробен ус- платим на предявяване в полза на
тройствен план – план застрояване Управляващия орган на Оперативна
(ПУП-ПЗ) за промяна предназначе- програма „Околна среда 2014-2020
нието на имот ПИ с идентификатор година“, в размер на 38 277,40 лв.
67270.16.523, местност „Папалев (тридесет и осем хиляди двеста
дол“, землище на село Слащен, об- седемдесет и седем лева и четирищина Сатовча, област Благоевград, десет стотинки) за обезпечаване на
от начин на трайно ползване земе- 100 % от стойността на допустимия
делска територия – нива, в начин аванс по договор BG16MIOP002на трайно ползване урбанизирана 2.009-0069-С01 „Изпълнение на детеритория за изграждане на „Офис монстрационни проекти в областта
сграда и шивашки цех“;
на управлението на отпадъците“;
-за одобряване на задание за про- кандидатстване на община Саектиране и допускане изработване товча за предоставяне на топъл обяд
на Подробен устройствен план – по Оперативна програма за храни и/
парцеларен план (ПУП-ПП) за тра- или основно материално подпомасе и сервитут за „Въздушно кабелно гане и изискването за представяне
отклонение 20 kV от съществуващ на решение на общинския съвет за
въздушен електропровод 20 kV за определяне на дейност по предосзахранване на КТП 20/0/0.4 kV в тавяне на топъл обяд като местна
имот с идентификатор 21868.74.37, дейност по смисъла на Закона за
местност Долни банян, землище публичните финанси.
на село Плетена“ в съответствие
Общинският съвет определи свой
с чл. 125 на ЗУТ и Наредба № 8 представител в Областния съвет
от 14 юни 2001 година за обема и за намаляване риска от бедствия –
съдържанието на устройствените инж. Байрям Дерменджиев и
схеми и планове за изработване на
Членовете в комисията по чл. 6 от
ПУП-ПП;
Правилника за финансово подпома- за провеждане на публичен гане на семейства и лица, живеещи
търг с явно наддаване за продаж- на семейни начала с репродуктивни
ба на УПИ IX, кв. 52 по плана на проблеми на територията на общисело Кочан, с площ от 450 кв. м с на Сатовча: - д-р Ани Моллова, д-р
начална тръжна цена в размер на 2 Искрен Кальонев, Зайра Ибишева и
300,00 лв.;
д-р Красимир Учкунев.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

НОВИНИ

10 Ноември 2020 година, Вторник,
Световен ден на младежта
Отбелязва се от 1949 г. с решение на Световната
федерация на демократичната младеж (СФДМ).
Годишнина от създаването на СФДМ /1945/ по
време на Световната конференция на младежта
в Лондон, Великобритания (29 октомври-10 ноември 1945).
Годишнина от свалянето на Тодор Живков
На 10 ноември 1989 година, часове след като е
отворена Берлинската стена - 9 ноември, е свикан
пленум на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП). Официалното съобщение за двете решения на пленума е,
че се „удовлетворява молбата на другаря Тодор
Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на Политбюро на ЦК на БКП“ и му се
изказва „дълбока благодарност за дългогодишната всеотдайна дейност в служба на партията и
народа“. Предлага се на Народното събрание да
удовлетвори неговата молба за освобождаването
му като председател на Държавния съвет на Народна република България. Другото решение е, че
„се избира за генерален секретар на ЦК на БКП
другарят Петър Младенов“. Негласната новина за
свалянето му обикаля цялата страна за минути.
Първо се разпространява в Софийския Университет, към 17.00 часа пред всички
будки за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от хора, които чакат
за да си купят вечерното издание и за да прочетат черно на бяло новината. На 17
ноември 1989 г. на сесия на 9-ото Народно събрание Тодор Живков е освободен
от длъжността председател на Държавния съвет.
11 Ноември 2020 година, Сряда,
Имен ден празнуват всички с името Виктор
На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Виктор, Виктория (означава - победител на латински) и Минчо, Минка (на този ден се почита
паметта на Свети Мина).
Почита се паметта на Свети Мина.
В този ден православната църква почита
паметта на мъченици Мина, Виктор и Викентий - от тримата най-популярен и най-почитан
е Свети Мина, който е известен чудотворец и
се счита за покровител на семейството. Свети
мъченик Мина е египтянин (284-305 г.), но
изповядвал християнската вяра и служил във
войската, разположена в Котуанската област,
под началството на военачалника Фирмилиан.
По това време властта в Рим се поделяла между
императорите Диоклетиан и Максимиан. Те
издали указ да се предават намъчения и да се
убиват всички християни, които не се покланят
на идолите. Според указа вярващите в Христа
навсякъде били принуждавани да извършат
жертвоприношения. Тогава война Мина не
пожелаел да гледа това почитане на идоли, оставил войнското си звание и се оттеглил в пустинните места на Северна Африка.
Предпочел да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога.
Свети Мина дълго време се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Бил
заловен и жестоко измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му била
отсечена, а тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите дошли
и на мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти кърпи и
ги помазали с благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погребали с

почести. Впоследствие на това място е била построена и църква в името на светия мъченик
и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. В околностите на София се
намира обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“ - на около 7 км североизточно
от столицата, нарича се „Обрадовски“ по името на бившето село Обрадовци, сега квартал
Бенковски.
Ден в памет на загиналите във войните
Годишнина от Компиенското примирие
/1918/, което слага край на Първата световна война (1914-1918). Отбелязва се от
1919 г. като Ден на примирието във Великобритания, САЩ и страните от Общността
на нациите (бивша Британска общност).
След Втората световна война (1939 -1945)
е преименуван на Ден на ветерана в САЩ.
Във Великобритания и в някои страни от
Общността на нациите - на Ден в памет на
загиналите във войните, като се отбелязва
през втората неделя на м. ноември (най-близката до датата 11 загиналите във войните
и диктаторските режими и първоначално се чества през петата неделя преди Великден,
от 1952г. - през третата неделя на месец ноември.
Професионален празник на охранителите
Професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност. Обявен с Решение 50/4 февруари 2010 г. на
Министерски съвет. Отбелязва се в деня на църковния празник
св. Мина - 11 ноември.
12 Ноември 2020 година, Четвъртък,
Световен ден за борба с пневмонията
От болестта умират
най-много деца под 5-годишна възраст. Отбелязва
се от 2009г. по инициатива на Световната здравна
организация, Глобалната коалиция за борба с детската пневмония и 140 неправителствени организации. Целта е информиране и финансиране в
глобален план относно болестта, от която умират
най- много деца под 5-годишна възраст в света.
15 Ноември 2020 година, Неделя,
Световен ден за борба с ХОББ
Отбелязва се от 2002 г. през третата сряда на м. ноември по инициатива на организацията Световна инициатива за борба с хроничната обструктивна белодробна болест
и под егидата на Световната здравна организация (СЗО). ХОББ се характеризира с
частично или напълно необратимо ограничение на въздушния поток в белите дробове.
Освен белите дробове, заболяването засяга и целия организъм и може да има фатален
изход. Заболяването е хронично, като при него белите дробове прогресивно снижават
функцията си. ХОББ е сред най- разпространените хронични заболявания при пушачи
над 45 години и една от водещите причини за смъртност в света. По данни на СЗО около
10 процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 300
000 души в Европа умират ежегодно в резултат на болестта. През 2004 г. 64 млн. души
заболяват от ХОББ. Според СЗО се очаква болестта
да бъде на трето място сред най-честите причини за
смърт сред хората в света до 2030 г. след сърдечния
инфаркт и мозъчния инсулт и петата по значимост
след исхемична болест на сърцето, депресивните
състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че страдащите от това заболяване са над половин милион души.
Главните фактори са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити и открити пространства, излагането на прах и
химикали, което е
част от професионалните задължения.
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през третия четвъртък на
м. ноември с резолюция 33С/45 на 33-та сесия на
Генералната конференция на Организацията на ООН
по въпросите на образованието, науката и културата
(ЮНЕ- СКО) от 29 юли 2005 г.

ПРИТЧА: САМО ВРЕМЕТО Е СПОСОБНО ДА РАЗБЕРЕ

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

Имало едно време един далечен остров, на
който живеели всички човешки чувства и състояния – Радостта, Тъгата, Суетата и всички
останали, включително и Любовта. Но един ден
им било съобщено, че островът е започнал да
потъва и трябва възможно най-скоро да го напуснат. Затова всички се качили на своите лодки
и се приготвили за отплаване. Останала само
Любовта. Тя била много силно привързана към
това място и искала да бъде там до последния
възможен момент. Но когато видяла, че островът е потънал почти напълно, решила и тя да
потърси помощ.
В това време покрай нея минало Богатството
с една огромна лодка. Любовта го попитала:
– Богатство, ще ме вземеш ли със себе си?
А то отвърнало:
– Не, не мога. Има много злато и сребро в
лодката ми и няма никакво място за теб…
Тогава Любовта се обърнала към Суетата,
която също минавала наблизо в красив плавателен съд.
– Суета, моля те, помогни ми!
– Не мога да ти помогна, Любов. Ти си толкова
мокрa, че ще съсипеш новата ми лодка... – оправдала се Суетата.
Заоглеждала се Любовта в търсене на своето
спасение и видяла тогава Тъгата. Помолила за
помощ и нея:
– Тъга, нека дойда с теб!
Но и тя не се съгласила:
– Ах, Любов! Толкова съм нещастна, че имам
нужда да остана сама…
В този момент покрай тях минало Щастието,
но то пък била толкова щастливо, че дори не
чуло, когато Любовта го повикала…
Отчаяла се Любовта и започнала да плаче.
Тогава от някъде дочула глас да я вика:

– Ела, Любов, аз ще те взема със себе си –
казал един старец. Любовта не го познавала, а
и била толкова развълнувана, че ще успее и тя
да се спаси, та забравила да попита за името му.
Когато стъпили на твърда земя, старецът
си тръгнал по своя път. Едва тогава Любовта
осъзнала, колко много му дължи. Бързо изтичала
при Мъдростта и попитала:
– Мъдрост, кой беше този, който ме взе със
себе си и спаси живота ми?
Мъдростта отговорила:
– Това беше Времето.
– Времето ли? – учудила се Любовта. – Но
защо от всички, единствено то се съгласи да ме
вземе със себе си?
– Защото само Времето е способно да разбере, колко велика е Любовта и да й помогне
да оцелее, въпреки трудностите! – усмихнала
се Мъдростта.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОКТОМВРИ СЕ ОТВАРЯ ПРИЕМ
ПО DE MINIMIS ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКО ГОВЕЖДО МЕСО

От 30 октомври до 25
ноември 2020 г. се отваря
прием по схемата de minimis
на животновъди за покриване на разходите за клане,
транспорт и административни документи в сектор
„Говеждо месо“. Бюджетът
на помощта е 1,5 млн. лева.
Средствата ще бъдат изплатени до 13 декември.
Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне
родните производители да реализират отгледаните от
тях говеда при въведеното извънредно положение у
нас заради пандемията от коронавирус (COVID-19).
Говедата, предназначени за клане следва да са
отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството
директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или
в собствения кланичен пункт на земеделския стопанин.
Необходимо е продадените и заклани животни да бъдат
на възраст от 12 месеца включително до навършване
на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните,
заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Размерът на подпомагането е до 150 лв. на
заклано говедо.
Указанията по схемата са публикувани на официалния сайт на ДФ „Земеделие“.

НЕУСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПОМОЩТА
ЗА КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ
СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ЗА ДОИЛНИ АПАРАТИ

Управителният съвет
на фонд „Земеделие”
прие няколко решения,
свързани с подпомагането на фермерите. Поради остатъчен бюджет
от държавната помощ,
заделена за инвестиции в изграждане на
кланични пунктове,
фондът прехвърля 400 хиляди лева към млекопроизводителите, кандидатстващи за доилна техника и апарати.
Средствата отиват за проекти за схемата „Инвестиции
за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на
сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.
Отделно до 1,5 милиона лева ще се отпускат като
помощ de minimis за компенсиране на разходите на
земеделски стопани-животновъди, регистрирани по
Наредба № 3 от 1999 г. за клане, транспорт и административни документи. Говедата, предназначени за
клане, следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата
на клане в стопанството на земеделския стопанин,
кандидат по помощта.
Животните трябва да бъдат продадени от стопанството
директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или
заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да
бъдат на възраст от 12 месеца включително, до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животни,
заклани в периода 1 август - 18 ноември 2020 г..
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, направление „Държавни помощи“, от неусвоения
ресурс по приключили схеми за подпомагане;
Очаква се да бъдат изготвени и съответните указания
за предоставяне на помощта.
ПРЕВЕДЕНИ СА 24 МЛН. ЛВ.
ПО ПНДЖ 3 НА КОЗЕВЪДИ И ОВЦЕВЪДИ
Фонд „Земеделие“ преведе над 24 млн. лв. на 5 835
животновъди,
заявили
схемата за преходна национална помощ за овцемайки и кози-майки, обвързана с производството
(ПНДЖ3) за Кампания
2020. Ставката за плащане
за едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ3 животно е в размер на 37,93
лв. и е определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Фонд „Земеделие“ имаше готовност да изплати
субсидиите по схемата още на 26 октомври, както
беше заложено в индикативния график, но се наложи да се изчака актуализацията на данните за животните в системата ВетИС на БАБХ.
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки имат
кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или
повече животни и отговарят на изискванията на чл.
39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и
реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Преходна национална помощ се отпуска само за
секторите, за които са предоставяни национални
доплащания през 2013 г., като максималния бюджет
представлява намаляваща функция от одобрения от
ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за
посочената година.
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ПОДГОТВИМ КОЛАТА СИ ЗА ЗИМАТА
В 11 СТЪПКИ
Колкото и да ни е мъчно за
лятото, колкото и кратко да ни се
стори тази година, трябва да се
подготвим за есента и зимата.
Което означава да подготвим и
автомобила си. Ето 11 неща, които е най-добре (и най-лесно) да
направим, още преди времето да
се е развалило трайно.
Проверете акумулатора
Спомнете си откога ви служи – като цяло повечето акумулатори
“живеят” по 4-5 години. Някои от по-скъпите, изработени по технологията TPPL, спокойно могат да изкарат и 10. А ако има утечки
или акумулаторът е по-слаб, отколкото изисква автомобилът, животът му може да е и едва година.
Ако прецените, че вашият акумулатор е към края на живота си,
по-добре го подменете преди първите студове. И внимавайте – на
пазара има много изненадващо изгодни предложения, уж с чудесни показатели. Обикновено много ниската цена значи, че производителят е икономисал от оловните пластини. Капацитетът на
такъв акумулатор реално е доста под обещания, а плътността на
тока, напротив, е по-висока от зададената по книжка. Такъв акумулатор няма да изтрае дълго в студеното време.
Променете шофирането си
Преди всичко трябва да наместим мисълта за промяната на сезоните в собствените си глави. Пътищата вече не са, каквито бяха
през лятото: сутрините са студени и е възможна слана, на много
места нападалите листа допълнително влошават сцеплението.
Резките маневри и спирания, които бяха добре допреди няколко
седмици, трябва да се оставят за следващата пролет. Вярно е, че
електронните системи на съвременните автомобили могат да ви
измъкнат от всякакви ситуации. Но и те не са всесилни.
Сменете гумите
Точният избор на време за подмяна на летните със зимни гуми
е труден за улучване. Ако ги смените твърде рано, рискувате да ви
се наложи да карате със зимните при високи температури и да влошите качествата им. Ако отложите до последно, не само може да
ви изненада снегът, но и почти сигурно ще ви се наложи да чакате
на опашка при гумаджиите, защото повечето хора също отлагат.
Най-добре следете внимателно дългосрочната прогноза. Колкото и
ненадеждна да е тя, все ще ви даде някакъв ориентир.
Намажете уплътненията със силикон
Докато времето все още е топло, е много полезно да намажете уплътненията на вратите и багажника със силиконова смазка.
Ползвайте обикновена гъба за почистване на обувки, напоена със
смазката, която се продава във всеки магазин за автокозметика и
дори по бензиностанциите.
Силициевият слой ще предпази гумените уплътнения от замръзване. Някои мажат и гумените уплътнения на прозорците, но
там трябва да сте внимателни да не изцапате стъклата при смъкване и вдигане.
Не вреди също да се обработи със смазка капачето на резервоара.
Проверете и подменете антифриза
Течността в охладителната система може да е намаляла в топлото време и трябва да се допълни. Но имайте предвид две неща.
Първо, всички видове антифриз губят химическите си свойства с
времето и е добре веднъж на 2-3 години изцяло да го подменяте,
а не само вечно да доливате. Второ, в наше време на пазара има
поне четири напълно различни като химически състав типове антифриз. Ако не помните какъв е този в автомобила, не доливайте
на сляпо, а направо го подменете изцяло.
Проверете светлините
Животът на една обикновена халогенова крушка е едва около
500 работни часа, и към края му тя започва да свети доста послабо. Подсилените китайски варианти издържат дори по-малко.
Ако прецените, че сте близо до пределния срок, подменете
светлините преди зимния сезон. Само не забравяйте, че правилото е винаги крушките да се сменят в комплект, а не една по една.
Налейте зимна течност за чистачки
Едно от най-неприятните усещания е да се опитате да почистите
стъклото в кишата и да установите, че тръбичките към дюзите и
самите дюзи са замръзнали.
Най-добре се застраховайте отсега, като налеете зимна течност за чистачки. В девет от десет случая тя се състои от изопропилов спирт в различна концентрация, оцветител и евентуално
ароматизатор.
Сменете чистачките
През есента и зимата ще ви трябват интензивно и е добре да са
нови. Но не е нужно да купувате от най-скъпите – всъщност дори
и по-бюджетните варианти вършат същата работа. За да изтраят
по-дълго, не ги мъчете да събират от стъклото листа, клонки и
други твърди боклуци – това много бързо наранява гумата. Добре
е да имате един парцал за почистване на стъклото от подобни
боклуци преди потегляне.
Почистете листата изпод капака
Почти независимо от модела на автомобила под предния капак
се събират пожълтели листа – и то точно там, където са въздухозаборниците за купето. Почистете ги добре, ако искате свеж
въздух и не желаете неприятни миризми в колата.
Погрижете се за климатика
Нерядко към края на лятото собствениците на автомобили
усещат, че климатикът работи по-слабо, но решават да оставят
ремонта за пролетта – в края на краищата няма да им трябва
охлаждане през зимата.
Това обаче е грешка. За самия климатик е полезно да не прекъсва работа за дълго, защото изсъхват уплътненията на компресора и може да се стигне до засилена утечка на хладилния агент.
Освен това използването му има положителен ефект върху намаляването на влагата в купето.
Сложете топла дреха в багажника
Този съвет е за хора, които често се движат извън града в студените месеци. Ако се случи повреда, може да ви се наложи да
прекарате доста време в студения автомобил. Най-добре е да имате
някоя стара пухенка или одеало в багажника за подобни случаи..

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2020г.

До 14-ти ноември:
ЗДДС
1.
Подаване
на
справка-декларация по
ЗДДС, ведно с отчетни
регистри и внасяне на
дължимия ДДС за данъчния период - месец
октомври.
2. Подаване на VIESдекларация от регистрирано лице, което е
извършило вътреобщностни доставки, доставки като
посредник в тристранна операция (с изключение на
получено авансово плащане (цялостно или частично)
от посредник в тристранна операция) или доставки
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение
на територията на друга държава членка за данъчния
период – месец октомври. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец октомври изпраща
или транспортира стоки от територията на страната
до територията на друга държава членка под режим
на складиране на стоки до поискване и/или когато
през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва
раздел „Г“ на VIES- декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
октомври 2020 г.

Въпрос: Какво трябва да се направи с архива на
личният лекар ?
Отговор от НЗОК: Срокът за съхранение на медицинската документация е изяснен в Наредба № 8 от 3
ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ., бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 27 и 29 от 2018 г.), издадена от министъра
на здравеопазването, където е регламентиран срокът
на съхранение на медицинската документация за профилактичната дейност и диспансеризацията.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от посочената наредба, лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три
години след извършването им.
В ал. 3 на чл. 29 от същия нормативен акт е предвидено, че след изтичане на срока по ал. 1 документацията
на хартиен носител се предоставя на пациента, а при
отказ или невъзможност от него да я приеме, подлежи
на унищожаване, докато информацията на електронен
носител подлежи на архивиране, но е необходимо да
бъде съхранявана в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента
поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор
на нов диспансеризиращ лекар или приключване на
диспансерното наблюдение по друг повод.
Съгласно чл. 67 от Закона за здравното осигуряване
данните за осигурените лица се съхраняват в НЗОК 5
години след приключване на здравното им осигуряване, а за изпълнителите - 5 години след прекратяване
на съответния договор с НЗОК.
Съгласно чл. 27 (3) от Закона за здравето: „Формите
и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската
документация и за обмен на медико-статистическа
информация се определят с наредби на министъра на
здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт“.
Въпрос: Здравейте, моят зъболекар ( работи със
ЗК ) каза, че заради Корона вируса в момента са спрени парите за безплатни зъбни протези и ми отказва
услугата. Иска да ги заплатя. Това така ли е?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща всички извършени и отчетени от денталните лекари дейности, в т.
ч. и за дейностите по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени горна и/
или долна челюсти, независимо от обявената епидемиологична обстановка.
Имайте предвид, че цената заплащана от НЗОК за
дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени лица, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за
изработката й.
Дентални услуги по възстановяване функцията при
напълно обеззъбени челюсти на горна и\или долна
челюст може да получите при всеки лекар по дентална
медицина, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса, изпълняващ този вид дейности.
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Искате да си отгледате
джинджифил в домашни условия? Всичко е
възможно! Едните листа
на джинджифила на високите и мощни стебла
през лятото ще украсят
стаята или балкона, а
светложълтите коренчета, изкопани през есента, ще придадат неповторим аромат на празничните
печива. Освен това джинджифилът има и други приложения. Той е прекрасна подправка в кулинарията, а напитките с него ще ви дадат мощен заряд от сили.
Джинджифилът е многогодишно растение от едноименното семейство. Той има дебели, хоризонтални,
силно разклонени коренища, които са разположени
близо до повърхността на земята. Стеблата могат
да достигнат на височина до 1,5 м, едрите широки
листа до 12 см на дължина плътно обхващат силните
клонки. При отглеждането на джинджифил в домашни условия не може да се говори за цъфтеж, а той е
достатъчно невзрачен.
Съдът е плитък
Тъй като корените на джинджифила се разполагат
близо до повърхността на земята, то и съдът за отглеждане на растението трябва да бъде недълбок и широк.
Подходящи за джинджифила са широките вази или недълбоките, с височина до 15-20 см удължени сандъчета.
Земната смес е хранителна
За засаждането на джинджифила ще ви е нужна много хранителна смес, при това тя трябва да бъде водо- и
въздухопроницаема. Можете да се възползвате от готова почвена смес или да си я приготвите сами от чимовка, листен компост и речен пясък в пропорция 1:2:1. В
подготвения съд трябва да направите дренажен слой,
състоящ се от два слоя: първият е от ситни камъчета;
отгоре насипете речен пясък с дебелина 1-2 см.
Преди засаждането на коренищата е желателно да
ги подържите 2-3 часа в розов разтвор на калиев перманганат. След това ги засадете на такава дълбочина,
че почвата над тях да е около 2 см. Полейте обилно.
След 1,5-2 седмици джинджифилът ще започне да се
развива. Не забравяйте през цялото време да напоявате, като не допускате пресушаване на почвата. Важно
е и да подхранвате от март до октомври на 10-12 дни
с органични или биоторове. В началото на пролетта и
лятото внасяйте повече азот, а от август заложете на калиевите торове.
Опръсквайте всеки ден
През цялата вегетация не забравяйте постоянно да
опръсквате листата на джинджифила от двете страни,
тъй като заради сухия въздух в стаята могат да засъхнат
крайчетата им. Правете това сутрин и вечер.
Важно е и също да разрохквате почвата. Така тя ще се
аерира по-добре, което влияе на нарастването на надземната част и на коренищата. Правете това ден след
поливането на дълбочина до 1 см.
Приберете реколтата
В края на септември листата започват да завяхват.
Трябва да съкратите поливането и да спрете опръскването. След като петурите пожълтеят напълно и започнат да капят, можете да пристъпите към прибирането на
реколтата. Коренищата се очистват от остатъците почва, махат се всички придатъчни корени. В продължение
на 2-3 дни се просушават на слънце или във фурната на
минимална температура. Част от коренищата можете да
оставите за посадъчен материал, като ги разделите на
части и напудрите с дървени въглищаа.
Коренищата джинджифил се съхраняват в мазето, където температурата не пада под 2-4 градуса. Ако реколтата не е много голяма, тогава можете да използвате и
хладилника, като опаковате парчетата в хартиен плик.

КАК ДА НАУЧИМ КОТКАТА ДА НЕ ХАПЕ
Голите охлюви са всеядни вредители, които се укриват през деня и живеят под прикритието на тъмнината.
При влажно и облачно време, а също и след дъжд са
активни и в дневните часове. Обитават влажни места с
обилна растителност, но се откриват и под буци пръст,
камъни и различни растителни остатъци. Присъствието
им се установява лесно по сребристата следа, която ви-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
наги оставят след себе си – отделят слуз от специални
жлези, служеща за защита на тялото от механично повреждане.
Числеността им се увеличава значително в дъждовно и хладно време, а щетите, които нанасят са особено
големи при по-тежки почви, съдържащи повече органични вещества.
Видовото разнообразие на голите охлюви е голямо и
в зависимост от това тялото им е оцветено в бяло или
бледорозово с различни петна, сиво, жълто-кафяво до
ръждиво оранжево.
Голите охлюви зимуват като яйца, ларви и възрастни. Младите охлюви живеят заедно на групи, а после
поединично. Половата им зрелост настъпва на 5 -8 месечна възраст. И понеже се размножават през пролетта
и есента, е важно да се знае, че те снасят яйцата си на
купчинки в почвата, под растителни остатъци или по
корените на растенията. Развиват едно или две поколения годишно.
Есенното яйцеснасяне – от октомври до края на декември е по-интензивно от пролетното, което трае от
края на март до края на април. Отделните видове копулират по различно време и снасят различно количество яйца – от 50 до 400.
Къде зимуват охлювите и какво може да се направи срещу тези вредители до края на есента?
Изправени пред нашествието от охлюви в
градината, мнозина от нас
залагат надеждите си на
студена зима, но ще останем разочаровани. Въпреки факта, че не притежават черупка, мекотелите
понасят изненадващо добре много ниските температури и това не оказва влияние върху популацията им.
Научни експерименти доказват, че дори когато са
изложени директно на ледени кристали, нито един гол
охлюв не е загинал. Повечето видове са развили естествена защита срещу ниски температури. Това означава, че дори по някаква причина охлювът да изпълзи
през зимата върху почвата, той има всички шансове да
се върне обратно невредим и да оцелее.
Яйцата на вредителите също зимуват безопасно под
земята. Жизненият цикъл на охлювите е адаптиран да
прескача непригодните за обитаване месеци. Това означава, че за повечето видове сезонът за снасяне на
яйца е есента, пилото се инкубира през зимата, а през
пролетта се появяват нови охлюви.
Като цяло преди настъпване на постоянно студено
време, охлювите търсят места с термичен буфер, където
температурата рядко пада под нула градуса по Целзий.
Превантивни мерки за борба с голите охлюви в
есенните месеци
Превантивните мерки включват правилно мулчиране, привличане на естествени врагове, алкализиране на
почвата почистване на плевелите и изнасяне на едрите
камъни, които биха могли да използват за укрития.
Проблемът с правилното мулчиране се основава на
факта, че охлювите се натрупват и снасят яйцата си
на места под слой смачкани (или цели) листа и други
растителни остатъци. Това наистина е вярно, но ако
се мулчира след замръзване на земята – това няма да
увеличи популацията. Достатъчно е мулчиращият материал да се изнесе извън терена и след замръзване да
се мулчира.
Осигуряване на достъп и привличане на естествените врагове на голите охлюви – от домашни и диви
(косове и сойки) птици до таралежи.
Алкализирането на почвата с помощта на гасена
вар, доломитово брашно или дървесна пепел е добро
решение, защото охлювите избягват алкални земи. Половината количество обикновено се внася с есенната
обработка, а другото се разпръсква на повърхността.
Капани и примамки за охлювите
За примамки се използват дървени стърготини, овесени ядки (може и трици), напоени с бира или прясно
мляко и поставени вечер под изкуствени прикрития.
Добре е почвата наоколо да бъде влажна.
Много ефикасни в затворени съоръжения и на малки
площи са бирените капани, които вечер се напълват с
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.
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ПОДГОТВЕТЕ ЛИМОНА ЗА ЗИМАТА
Имате ли възможност
да настаните лимона в
светло помещение, в което температурата през
зимата ще е в интервала
1-8 градуса, това ще е
може би най-подходящото му място. Ще поливате рядко до времето
за изнасянето му отново навън. Трябва ли обаче да
прекара зимата в отопляваната стая (светла кухня, хол,
офис, зимна градина), ще се наложи да задоволите
някои от капризите му, колкото е възможно по-пълно.
Преди всичко не бива да го внасяте направо, ако температурата на почвата в съда е по-ниска от 10 градуса
– корените не са активни, докато листата в топлия
въздух ще работят, ще изпаряват и бързо, бързо ще
започнат да окапват. Постепенно в по-хладни помещения температурата на почвата трябва да се повиши до
стайната. Все с цел осигуряване на нормална дейност
на корените, съответстваща на дейността на листата,
поставете съда с дръвчето на 50-60 см от пода – долу
е студено, въздухът ще е топъл и листата ще окапват.
На топлината трябва да съответства и осветлението. Затова лимонът ще се чувства добре на южния
прозорец, но не много близко до него, защото там
обикновено е доста хладно. Лимонът реагира много
положително на обилното осветление, затова тези,
които имат възможност, да осигурят допълнително
осветление с луминесцентни лампи от 25 до 40 вата,
които да се включват поне 4-6 часа след залез слънце
и при мъгливи и мрачни дни. Препоръчително е също
така 2-3 пъти в месеца листата да се измиват от праха
(може с помощта и на пулверизатор), защото през него
светлината трудно прониква.
Постарайте се да поддържате и висока влажност в
помещението. Това може да постигнете, като настаните близо до топлоизточника съд с вода. Честото
пулверизиране е също от полза.

БРОКОЛИ СЪС СМЕТАНА И СИРЕНЕ

Продукти:
• броколи – 400 г
• синьо сирене – 150 г
• кашкавал – 200 г
• сметана – 400 г течна
• топено сирене – 100 г
• черен пипер
Начин на приготвяне:
Сложете сметаната в
купа, добавете една кафена чашка вода. Настържете
кашкавала, топеното сирене и начупеното синьо сирене.
Разбъркайте и подправете с черен пипер.
Измийте броколите и го накъсайте на малки розички.
Сложете вода в тенджера и кипнете.
Пуснете розичките броколи във врящата вода за около
минута, две да омекнат. Извадете, сложете в гевгир и
ги измийте под течаща студена вода или най-добре е
да ги сложите в купа с лед. Това ще запази цвета им
хубаво зелен.
Сложете ги в тава, полейте отгоре със сметановата
смес и сложете във фурната на 180 градуса за около
20-30 минути до разтапяне на сирената и получаване
на златист загар.
Поднесете с месо.
бира, която привлича мекотелите. Ефикасни са на около
1 квадратен метър. Попаднали там – охлювите умират.
Химични вещества
За борба с голите охлюви могат да се използват изсушени инертни материали, суперфосфат, фелезен
сулфат и др. Те предизвикват интензивно отделяне на
слуз, дехидриране и изтощаване.
От химичните вещества популярен е металдехидът, който привлича голите охлюви, парализира ги, а
после разяжда храносмилателната система и тялото
им. На основата на металдехид се произвеждат готови гранулирани продукти като Меташ, Вениш ГБ и
Мезурол Шнекенкорн.
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!

В банката:
- Искам да изтегля петдесет лева.
- Господине, на гише се теглят над двеста, помалки суми - от банкомата отвън.
- Да, ама не си нося картата.
- Ами приберете се, вземете я и пак елате!
- Добре, дайте ми двеста лева!
- Ето, заповядайте! Нещо друго?
- Да, искам да внеса сто и петдесет..
- Стига си пушил и пил! Знаеш ли, че това съкращава живота наполовина!? На колко си години?
- На 45...
- Виждаш ли, ако не пиеше и пушеше, щеше сега
да си на 90!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

