2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
30 август - 5 септември 2021г., година (XVII), 31 /818

ПРИПОМНЯМЕ:
Съгласно приетото от Министерски съвет решение за удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната с още три месеца – до 30.11 2021 година и последно издадените заповеди на министъра на здравеопазването напомняме, че:
Носенето на защитна маска за лице и спазването на физическа дистанция е задължително за всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни
средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални
центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други
места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари,
летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.
Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване
на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат
поставена защитна маска за лице.

Спазването на физическа дистанция и носенето на защитна маска за
лице е задължително и при посещение на:
• присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица;
• посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца;
• конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения,
тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
• културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри,
циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии,
библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство);
• спортни състезания с публика;
• на всички пазари, тържища и базари;
За да бъде ефективно носенето на защитна маска за лице, същата трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19,
може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за
лице на работните им места. Това става по преценка на работодателите,
органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и
други обекти, предоставящи услуги на гражданите.
Препоръки към гражданите за правилно използване на предпазни маски за лице: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/
preporki_maska.pdf
Как да предпазим себе си и околните: https://www.mh.government.bg/
media/filer_public/2020/02/14/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf

ДВА СТИКЕРА ЗА ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

От 24 август животновъди кандидатстват
за втори транш по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”.
Крайният срок е 10 септември, а изплащането му – до 30 септември 2021 г.
Помощта е насочена към регистрирани земеделски стопани, които се занимават с животновъдство. Предоставя се за подпомагане
на селекционните дейности в сектора под
формата на субсидирани услуги от одобрени
организации и от Изпълнителна агенция по
селекция и репродукция в животновъдството

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

(ИАСРЖ) в случаите, в които няма одобрена
развъдна организация за определена порода.
Общият бюджет по схемата е 7,5 млн. лв.,
като средствата се предоставят на два транша. Документи за първия транш се приемаха
от 8 април до 5 май. Срокът за сключване на
договорите и изплащане на 40% от общата
сума бе до 31 май 2021 г.
Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от
разходите по изпитвания за определяне на
генетичните качества или продуктивността
на животните.

Два различни стикера за застраховка „Гражданска отговорност“ и двата са валидни.
Такава е ситуацията, ако в момента сключите задължителната полица.
В зависимост от това в коя
компания се сключва застраховката, шофьорите ще получат или добре познатия зелен
знак, или сребрист с изображение на картата на България.
От месец май стикерът, който шофьорите са длъжни да залепят на предното стъкло, е с променен дизайн, коментират от Гаранционния фонд.
До изчерпване на наличните количества обаче застрахователите имат
право да дават на клиентите си от старите лепенки.
Тези, които са ги приключили, могат да получат единствено от новите.
Така се стига до разминаването. Нито един контролен орган обаче не може
да глоби шофьор с един от двата варианта на стикера.
За сметка на това обаче, ако той не е залепен на стъклото, се счита за
невалиден и води до санкция.
Промяната идва в резултат на усилията на ръководството на Гаранционния фонд за оптимизиране на цената, като постигнатото намаление е 23%,
уточняват от ведомството. Цената на новия стикер е 1,10 лв. (с ДДС), а на
стария бе 1,40 лева.

У
Уважаеми
жители на община
б
С
Сатовча,
Една от най-важните дати в нашата история е
6-ти септември. Ден, в който Съединението на
България, фактическото обединение на Княжество
България и Източна Румелия е акт, с който през
1885 г. българският народ отхвърля една несправедливост – разделянето на България на две, наложена от Великите сили с Берлинския договор.
Това Съединение е общобългарско действие, посрещнато с одобрение от всички политически сили
и от цялото общество, при което има истинско единение на народа.
На този ден - 6 септември, ние почитаме празникът на патриотизма,
който обединява нацията и едновременно с това ни приобщава към европейските ценности.
Живеем в трудни времена на обявената извънредна епидемична обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, а найдоброто, което можем да направим сега е да вярваме в обединението
на силите и действията си, така както са правили нашите предци, за да
бъдем заедно и в хубавите и трудните си дни.
Приемете моите и на екипът ми поздравления по случай Деня на Съединението с пожелание за здраве и благоденствие по домовете!
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Честит празник!
Кмет на община Сатовча

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

30 август - 5 септември 2021г., брой 31

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

30 Август 2021 година, Понеделник,
Българската църква почита княз Ал. Невски
Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия
Константинополски патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски събор в Никея поради преклонната възраст
на патриарх Митрофан. След неговата смърт от 325 г. до
340 г. е патриарх на Цариградската църква. Той бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството
на еретици и езичници. Умира през 340 г. на 98-годишна
възраст. Св. Йоан Постник управлявал Цариградската
църквата по време на император Анастасий. Умира през
595 г. Св. Павел управлявал църквата като патриарх само
5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той се отказал
от патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 784 г., като
малко преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е роден ок.
1220 г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил във воин
на 6-годишна възраст. На 16 години баща му го оставя на управлява Новгород.
Княз Александър повежда в началото на 13-ти век руските войски срещу
шведско и германско нашествие. Решителната битка е край бреговете на река
Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на Александър
Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение на
Света Богородица“ близо до град Владимир. През 1723 г., по времето на Петър
Велики, мощите на княза са пренесени и положени в построената в негова
чест и памет Александро-Невска лавра, където се съхраняват и досега. На
18 октомври 1998 г. частица от мощите на светеца е пренесена и положена за
поклонение в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София.
Ценната светиня е дарена от руския патриарх Алексий Втори на българския
патриарх Максим при посещението му в Москва.
31 Август 2021 година, Вторник,
Годишнина от смъртта на лейди Даяна
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса
Даяна се случва на 30 август 1997 г. около 23:35 ч. в
тунела Понт де л‘Алма на р. Сена, малко след като
принцесата е напуска хотел Риц (Париж, Франция).
В колата, тя е била придружавана от Доди Ал Файед,
син на известния египетски милиардер и собственик
на Harrods - Мохамед АлФайед. Веднага след това
принцесата е откарана в болница, където лекарски екип
се опитва два часа да я спаси, но към 3 часа в ранните
зори на последния августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка бързо спечелва сърцата
на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е една от най-обичаните
и уважаваните личности на Великобритания. Британците, традиционно са
силно привързани към кралския институт, но специално към лейди Ди не
крият и любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15 години и през
1996 година, папата склонява да разтрогне кралския брак. Те имат два законни
наследници от брака си - принцовете
Уилям и Хари.
1 Септември 2021 година, Сряда,
Симеоновден
Начало на църковната нова година
- Преп. Симеон Стълпник и Св. Марта
В много краища на традиционно земеделска България за начало на новата
година смятали Симеоновден - 1 септември, когато започват есенната оран
и сеитба. Народните обичаи повеляват
сутринта жените да замесят пшенично тесто и да направят питки, с които
захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят се и
малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Северозападна България пред каруцата се коли петел (за “курбан на св. Симеон”). Орачите и
сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за
да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се
разчупва на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава
на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина.
Костите от варената кокошка също се заравят в браздата. Традиция повелява
на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за
да не “излезе берекетът от дома”. Не се готви, не се пере и простира. Гледа
се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата ще е плодовита. По същия
начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с “пълно”,
житото ще роди много зърно.

2 Септември 2021 година, Четвъртък,
Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1945/. Отбелязват се и годишнина от провъзгласяването на Декларацията за независимост на Виетнам и за
образуване на Демократична република Виетнам.
5 Септември 2021 година, Неделя,
Ден на Майка Тереза
Отбелязва се от 2004 г. с решение на Римокатолическата църква от
19 октомври 2003 г. Тогава на церемония в Рим, Италия, папа Йоан
Павел Втори обявява майка Тереза за блажена. Годишнина от смъртта
й (5 септември 1997). Майка Тереза (ист. име Агнес Бояджиу) основава
през 1950 г. в Калкута, Индия, ордена „Мисионери на милосърдието“,
който има над 700 центрове в 133 страни по света. Тя е носителка на
Нобелова награда за мир за 1979 г.
6 Септември 2021 година, Понеделник,
Годишнина от Съединението на България
Официален празник честващ Съединението на Княжество България
с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Останалото под
османска власт, българско население се стреми към обединяване с освободените българи.
Така, през 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК),
чиято основна задача е да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За
да се координира работата с месното население се учредяват и комитетите - „Съединение“.
През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, който подкрепя идеята
Съединението да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг. Ролята на българския
княз в този момент е решаваща, защото ако той (в качеството си на лоялен васал на Османската империя) откаже да признае актът на Съединението, въпреки силната народна
воля начинанието губи смисъл и било обречено на неуспех. Според някой от българските
историци пред българския княз не е имало дилема, тъй като той чисто политически не е
могъл да откаже да признае Съединението, защото това автоматично означавало да бъде
свален от престола. Но независимо какви са били историческите условия и неговите лични подбуди, мъжеството му да подкрепи присъединяването на Източна Румелия е важна
гаранция за успеха на делото. На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на
Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният
управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство
начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към
Княжество България. Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и
Южна България. Князът лично пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна
България д-р Странски. След продължителна дипломатическа борба на Цариградската
посланическа конференция (1885-1886) Съединението получава признание с подписването
през 1886 г. на Българо-турска спогодба. За официален празник на страната е обявен с
решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 27.08.2021 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 40 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ Ⱥɧɝ. ɟɡɢɤ)
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
Ɂɚɜɟɠɞɚɳ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɉɍɉ , ɉɇɍɉ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɪɟɫɭɪɫɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ/ɋɩɟɰɢɚɥɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ/
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ȻȿɅ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ɍɱɢɬɟɥ,ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ /ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɨ ɜɤɭɫɨɜɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ȽȿɈȽɊȺɎɂə)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɋɩɨɪɬ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɪɭɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ)
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɇɍɉ - ɇɚɱɚɥɟɧ ɭɱɢɬɟɥ.)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ)
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
/ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɡɨɨɥɨɝɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɢɫɲɟ / Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɤɨɪɚɛɨɩɥɚɜɚɧɟ ɢ ɚɜɢɚɰɢɹ
ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɏɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ - ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɏɢɦɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝ, ɭɱɢɥɢɳɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ (Ɇɚɝɢɫɬɴɪ ɩɨ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɪɟɫɭɪɫɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɋɩɟɰɢɚɥɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ / Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ (Ȼɢɨɥɨɝɢɹ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ȼɢɫɲɟ (ɂɫɬɨɪɢɹ, Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ, Ɏɢɡɢɤɚ ɢ ɏɢɦɢɹ)
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɦɟɞɢɚɬɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ, ɜɢɫɲɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 68 ɆȿɋɌȺ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ , ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ / ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɭɯɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɛɚɧɤɚ
ɫɪɟɞɧɨ

ПРИТЧА ЗА МАЙСТОРЛЪКА

- Кой чакаш...!?
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

Живял някога прочут майстор-грънчар. От
изкусните му ръце излизали толкова красиви съдове, че хората не спирали да им се дивят и да ги
купуват като топъл хляб. Веднъж при него дошло
младо момче, което предложило да чиракува, за
да овладее магията на занаята.
И така, младежът се навъртал по цял ден около
майстора и повтарял всяко негово движение, като
обръщал внимание и на най-малката подробност.
Колкото и да се мъчел обаче, вазите, чиниите и
гювечетата му така и не излизали толкова красиви,
както тези на възрастния майстор.
Все пак младокът не губел надежда и решил,
че просто трябва да се отдели от учителя си и да
започне свой бизнес. Надявал се, че с времето ще
си завъди клиенти и работата ще потръгне. Това
обаче така и не се случило.
Първоначално хората влизали от любопитство
в работилничката му и разглеждали съдовете. Но
след това ги оставяли и така и не закупували нищо.

А съвсем скоро се отказали дори да влизат и той
съвсем се отчаял. Тогава, срам не срам, отишъл
при майстора и го попитал:
- Кажи ми, учителю, какво изпускам! Правя
абсолютно същите движения като теб, но накрая
резултатът никога не удовлетворява клиентите?
- Много просто, момчето ми! За да станат съдовете наистина качествени и изкусни, не трябва
само здрава ръка и ловкост. Нужно е да вложиш и
душата си. Именно в това е най-голямата разлика
между майстора и аматьора!
.
.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПЧЕЛАРИТЕ ЩЕ БЪДАТ СУБСИДИРАНИ
ЗА ПОКУПКА НА КАСЕТЪЧНИ ЦЕНТРОФУГИ,
СИТА И МАШИНИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ
ДО КРАЯ НА 2022 Г.
До 13 септември
т.г. пчеларските
браншови организации могат да дават предложенията
си по последните
промени в наредбата Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 за условията и реда за прилагане
на мерките от Националната програма по пчеларство за
периода 2020 – 2022 г. Проектът е качен за обсъждане
на страницата на агроминистерството и е свързан с
европейския регламент от 23 декември 2020 г., който
позволява сроковете за действие на националните пчеларски програми на държавите членки, изготвени за
периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2022 г., да бъдат
удължени до 31 декември 2022 г.
В предложения проект се удължава срокът на прилагане на Програмата за периода от 1 август 2022 г. до 31
декември 2022 г.. Става въпрос за всички проекти, за
които пчеларите ще искат подпомагане, свързани със
следните три дейности.
- „Покупка на ветеринарномедицински продукти
(ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу
вароатозата”;
- „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка
Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ
на пчелните продукти“;
- „Изследване на проби от хранителните запаси на
пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ –
по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите
за анализ на пчелните продукти“.
По третата дейност за лабораторните анализи има
нова промяна, свързана с допустимите кандидати - по
нея могат да кандидатстват физически и юридически
лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства. Това изменение ще се отнася както за
пчеларската 2022 г., така и за удължения период от 1
август 2022 г. до 31 декември 2022 г.
В преходни и заключителни разпоредби е създаден
нов параграф, който регламентира и нови изисквания
към кандидатите. Според тях, ако проектите ви са
свързани със „Закупуване на ветеринарномедицински
продукти (ВМП) срещу вароатозата“; „Физикохимичен
анализ на пчелния мед“ по мярка Г и „Изследване на
проби от хранителните запаси на пчелните семейства
(мед, прашец) за остатъчни количества вещества от
пестициди над пределните норми“, то в удължения
период тези дейности следва да са извършени от 1
август 2022 г. до 31 декември 2022 г.
Срокът за подаване на заявления за плащане за удължените дейности е до 15 януари 2023 година.
Плащанията за удължените дейности се извършват
в периода от 16 октомври 2022 година до 15 октомври
2023 година. В случай, че за дейностите в удължения
период няма определен бюджет, за същите не се извършва прием на заявления за подпомагане.
В предложения проект на наредба са предвидени
изменения и допълнения в приложения 1 и 2 от Наредба № 10 от 2019 г. по искане на представители на
пчеларския сектор, като са включени допълнително
допустими за подпомагане активи и оборудване и са
определени техните референтни цени. В тази връзка
се предвижда допустими за подпомагане по мярка А
„Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ да бъдат и касетъчни центрофуги, вертикални
сита и дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед.
ВЛИЗА В СИЛА НОВИЯТ МЕХАНИЗЪМ
ЗА РЕДУКЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ
КОЕФИЦИЕНТ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на
Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне
на намалението на осигурителния доход, от който се
изчислява индивидуалният
коефициент при определяне
на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31
декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).
С тях се цели постигането на по-малко по размер
намаление на индивидуалния коефициент и съответно
– по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО).
Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени
пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на
пенсии с по-ранна начална дата, ако производството
по отпускането им не е приключило към момента
на влизане в сила на новите текстове и все още не е
определен действителният им размер.
Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019
г. (старата методика), така и по текстовете, приложими

за пенсии, отпуснати след това (новата методика).
Изрична разпоредба е предвидена за трудовите
пенсии с определен действителен размер с намален
индивидуален коефициент, които са отпуснати с
начална дата преди началото на септември 2021 г.
Всеки пенсионер с такава пенсия ще може да подаде
заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. Заявлението
може да се подава лично или с нотариално заверено
пълномощно в териториалното поделение на НОИ,
което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември
2022 г. Във връзка с тази възможност за преизчисляване на отпуснатата трудова пенсия въз основа на
заявление от пенсионера, следва да се има предвид,
че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена
на минимално гарантирания от държавата размер за
съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер
е по-нисък от този минимален, преизчисляването
може да няма очаквания ефект: когато преизчисленият
размер остане отново под гарантирания минимален
размер, той ще продължи да се изплаща без промяна, а ако преизчисленият размер надхвърли с малко
изплащания до преизчисляването минимален размер,
увеличението на изплащаната пенсия ще е ниско. Тези
случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност,
като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от
изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради
общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален
размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст
с намаление на индивидуалния коефициент, които са
15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са
1 503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът
от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.
При преизчисляването не може да се променя
методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент (по старата или по новата
методика), а само начинът за определяне на намалението на осигурителния доход на заявителя, от който
се изчислява коефициентът.
Трябва да се има предвид, че ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на
индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди
на осигуряването. Намалението на коефициента
отразява обстоятелството, че лицата, родени след
1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък
размер на осигурителната вноска за риска „старост“,
тъй като част от нея постъпва в УПФ с цел получаване
на втора допълнителна пенсия.

Въпрос: Работил съм в друга държава. Уредени
ли са по някакъв начин отношенията в областта
на социалната сигурност между България и другите страни?
Отговор: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския
съюз, касаещи социалната сигурност и ползването
на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004
за координация на системите за социална сигурност
и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че те
също така се прилагат и в отношенията ни с Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както
и с Обединеното кралство (до края на преходния
период, установен със Споразумението за оттегляне,
а в някои ситуации – и отвъд него).
Регламентите имат общо приложение, задължителни са в своята цялост и се прилагат пряко във всички
държави от ЕС, т.е. техните правни последици са
едновременно, автоматично и еднакво задължителни
във всички национални законодателства.
Тези регламенти не хармонизират, а координират
системите за социална сигурност на държавите
членки, като гарантират ползването на социални
права от лицата, когато са живели и/или работили в
повече от една държава членка. С други думи, всяка
държава членка e свободна самостоятелно да урежда
своята система за социална сигурност. Разпоредбите
относно координацията определят общи правила и
принципи, които трябва да бъдат спазвани от всички
национални органи и институции. По този начин се
гарантира, че прилагането на различни национални
законодателства няма да се отрази неблагоприятно
на лицата, които упражняват своето право на свободно движение и престой в рамките на ЕС.
За да бъдат регулирани социалните права на
гражданите, работили в трети страни (за които не
се прилагат координационните регламенти на ЕС)
е необходимо да бъде сключена спогодба за социална сигурностл. На Интернет адрес: https://www.
mlsp.government.bg/dogovori-za-sotsialna-sigurnost
може да намерите актуална информация относно
тези спогодби.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 31-ви август: АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ 2021г.
ЗДДС
Регистрирано лице по
чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за
дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии
под формата на пратки със
собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по
които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, за данъчен период
– месец юли и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано
лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако
последният ден на месеца, следващ данъчния период,
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден,
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до последния ден на месеца, включително.
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 месец юли.
До 10-ти септември:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за
проведени през предходния месец хазартни игри, при
които залогът за участие е чрез цената на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне
на този данък от операторите на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга.
Въпрос: За кого се прилагат разпоредбите относно
координацията на системите за социална сигурност
в Европейския съюз?
Отговор: В персоналния обхват на регламентите са
включени всички граждани на ЕС, които са осигурявани
или са били осигурявани съгласно законодателството на
една от тези страни. В определени случаи тези разпоредби се прилагат също и за граждани на държави извън ЕС
(съгласно Регламент (ЕС) № 1231/2010 за разширяване
обхвата на координационните регламенти по отношение
на гражданите на трети държави, които все още не са
обхванати от тези регламенти единствено на основание
тяхното гражданство).
Въпрос: Какви права дават координационните
регламенти на Европейския съюз?
Отговор: Разпоредбите на ЕС относно координацията
на социалната сигурност се прилагат към националното
законодателство относно следните осигурени рискове:
– обезщетенията за болест;
– майчинство и съответните им обезщетения за гледане
на малко дете от бащата;
– трудови злополуки и професионални болести;
– обезщетения за инвалидност;
– пенсии за старост;
– обезщетения за преживели лица;
– помощи при смърт;
– обезщетения за безработица;
– семейни обезщетения;
– предпенсионни обезщетения.
Координационните регламенти определят по законодателството на коя държава следва да се осигурява
гражданин на ЕС, в случай на трансгранична ситуация.
Като цяло лицата черпят социалноосигурителни права
от държавата на трудова заетост или при липса на заетост – от държавата на пребиваване.
Регламентът се основава на четири основни принципа:
1. Равно третиране – работниците и самостоятелно заетите лица от други държави членки имат същите права
и задължения като гражданите на приемащата държава.
2. Сумиране – предвидена е възможност за взаимно
зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато
едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране
на осигурителни периоди“, но само и единствено ако
същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение
или пенсия изцяло по едно от тези законодателства.
Това означава, че периодите на осигуряване, завършени
съгласно законодателството на една държава членка,
при необходимост се вземат предвид по отношение на
правото на парично обезщетение или пенсия съгласно
законодателството на друга държава членка.
3. Принцип на едно приложимо право – лицата, за
които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки
един момент на законодателството на само една държава
членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за
работещите.
4. Прехвърляемост – социалноосигурителните обезщетения могат да се изплащат навсякъде на територията на ЕС, като се забранява на държавите членки да
предоставят осигурителни плащания само за хората,
които живеят в държавата. Този принцип, обаче, не се
прилага за всички социалноосигурителни обезщетения;
за обезщетенията за безработица, например, се прилагат
специални правила.
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДА ПОЖЪЛТЯВАТ
ПЛОДОВЕТЕ НА КРАСТАВИЦИТЕ

Проблемът с пожълтяването на краставиците може да възникне по всяко време, но е
особено актуален към
края на вегетационния период. От здрави
и свежо зелени те започват да пожълтяват
и повяхват, а това е
сигнал, че нещо не е наред. Важно е да знаем какви
са причините и как могат да се отстранят.
Преовлажняването на корените е една от най-честите
причини за жълтеенето на плодовете. В горещите и
сухи дни е нужно щедро овлажняване на почвата на
дълбочина около 15 см, но когато температурите значително намалеят и денят става по-къс или природата
започне да решава този проблем – започват валежи,
тогава трябва да ограничим поливането.
Превръщането на почвата в блато “удавя” корените,
малките буквално се задъхват и загниват, ограничава
се способността им да хранят растенията, плодовете
започват да жълтеят, а това е предвестник за евентуалната им гибел.
Когато почвата наистина е преовлажнена, тогава е
задължително да се спре поливането, докато просъхне
на дълбочина 3-4 см и поливането се възстановява
според необходимостта.
В горещите дни относителната влажност на въздуха
е ниска, но в края на сезона се повишава, а влажната
среда е отлично място за развитие на патогени.
Краствична мозайка и бактериално увяхване
Друга причина за жълтеенето е краставичната мозайка
(независимо от вида и), чиито симптоми са удебеляване и грапавост по листата с характерните мозаечно
оцветени петна и пожълтяване на плодовете. Причинява се от вирус и е неизлечимо. Разпространява се от
листните въшки, но е важно да знаем, че е невъзможно
да се спасят растенията.
Решението е отстраняване и унищожаване на болните растения, по които се забелязват признаци на
заболяване, внимателно следене на останалите. Добро
правило е профилактичното пръскане на растенията
срещу инсектициди преди цъфтеж.
При бактериалното увяхване пък се наблюдава повяхване на листата и появата на малки краставички
с жълт или дори оранжев цвят. Причинява се от вид
бактерия (Erwinia trachephila), която се пренася от
насекоми-вредители. Разпространява се много бързо
във вътрешността на растенията, запушва съдовата
тъкан, което води до увяхване. На този етап методи
за контрол не съществуват.
Гладуващи краставици
Загубата на зелената окраска е признак за загуба на
хлорофил, който придава отчетливо зеления цвят и има
важно значение за превръщане на слънчевата светлина
в енергия. Дефицитът на хранителни вещества у активно плододаващите краставици е обичайно.
Решаването на този проблем, за щастие, е много полесен от болестните състояния.
Изрязване на излишните листа, проявяващи хлороза,
внасяне в почвата на комплексен – NPK (10:10:10 или
15:15:15) тор на всяко растение според указанията на
опаковката. За експресна помощ и при заблатяване на
почвата е най-добре да се използва листен тор. Това е
най-бързото решение да се доставят нужните хранителни вещества на гладуващите растения.
Трябва да знаем, че: когато краставиците презряват,
зеленият цвят, дължащ се на хлорофила, започва да
избледнява, което води до появата на жълт пигмент;
често тези краставици горчат и не са подходящи за
консумация.
Спазването на сроковете за прибиране на реколтата
е много важен момент, а те се определят предимно от
сортовите особености.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ОТГЛЕЖДАМЕ РЕПИЧКИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Лятото е време, в което се освобождават много участъци и те могат да бъдат заети от втора реколта зеленчукови и зеленолистни култури. Сред тях са и репичките,
а като растения на късия ден те предпочитат прохлада и
обилно поливане. Това не пречи да ги отглеждаме през
лятото и да се радваме на отлична реколта – просто
трябва да знаем как.
Благодарение работата на селекционерите днес пазарът се радва на голямо разнообразие от репички. Кореноплодите се различават не само по форма (кръгли,
овални, цилиндрични, вретеновидни или конусовидни), но и по цвят – розови, жълти, бели, червени, виолетови, пурпурни и дори двуцветни. Има както “бебета”
с тегло до 15 г, така и “гиганти” – 100 и повече грама.
Ранните сортове са готови за прибиране 20-30 дни
след засяване, а за късните са необходими 40-50 дни. За
хранителни цели се използват не само кореноплодите,
но и листата, които са също достатъчно богати на витамини и микроелементи.
Най-добрите почви за
отглеждане на репички
са песъчливо-глинестите и песъчливите почви, а предшественици е
добре да бъдат картофи,
краставици, цвекло, тикви, тиквички и патисони.
След зелевите култури и
кореноплодни не трябва да се отглеждат, защото имат
много общи болести и често срещани вредители.
Важно е да знаем, че репичките натрупват много бързо нитрати и когато подготвяме почвата за посев, трябва особено да внимаваме с азота – не повече от 6 г на
квадратен метър. Оборският тор, дървесната пепел и
калиевите торове ускоряват стрелкуването. Не са подходящи торове, съдържащи хлор.
За ускоряване на покълването семената се накисват
за два часа в розов разтвор на калиев перманганат. Барботирането с кислород или въздух за 24-48 часа значително ускорява процесите.
Семената се засяват по 2-3 на дълбочина 1,5-2 см.
Разстоянието между редовете е 10-12 см – добре е да
се полеят с топла вода. Предварително обработените
семена се засяват задължително във влажна почва и се
покриват с компост или хумус. Ако засеем семената в
суха почва и полеем след това, тогава на повърхността
се образува кора, която затруднява достъпа на въздух
до растенията.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С

БОСИЛЕК ПОДПРАВКАТА НА МЛАДОСТТА

Босилекът се използва много у нас – добре познат е и в
народната медицина и в кулинарията. В Индия Ocimum
sanctum е босилекът, който се смята за свещен и за който
има много легенди.
Освен всички добре познати качества ново откритие
сочи, че тази ароматна билка е и мощен антиоксидант.
Според индийско проучване
босилекът може да помогне
на тялото да се преборва с
процесите на стареене.
Резултатите от въпросното проучване са представени в Манчестър. Авторите на изследването установяват, че екстракт от
босилек помага и предпазва от действието на свободните вредни радикали, а те са тясно свързани с процесите на стареене.
Босилекът е известен най-вече със следните полезни свойства
– укрепва имунната система, намалява значително нивата на
стрес в организма, увеличава издръжливостта. Освен това
ароматната билка понижава нивото на кръвната захар и
предпазва от гастрит.
Босилекът много често се употребява за лечение на венците
и зъбите, при хрема, рани, които заздравяват трудно и бавно,
подходящ е също за облекчение на кожни обриви, отоци, гърлобол. Запарката от босилек успокоява проблеми със стомаха.
В него има голямо количество етерично масло от босилек
– от там е и много наситеният и специфичен аромат. У нас
босилекът е често използван не само за лечение на неразположения, но и като подправка – подходящ е за овкусяване на
меса и на постни гозби. Само щипка от подправката е напълно
достатъчна, за да придаде необходимия аромат на гозбите.
Според американски и японски учени розмаринът също
може да бъде полезен по отношение забавяне процесите на
стареене. Специалистите твърдят, че тази подправка оказва
благоприятно въздействие върху работата на мозъка.
Учените смятат, че розмаринът предпазва мозъка от токсичните съединения, а освен това предпазва и от преждевременно
остаряване. Причината е в голямото количество карнозна
киселина, което съдържа розмаринът. Това откритие е особено
полезно за хора, които страдат от болестта на Алцхаймер,
допълват специалистите.
За да сте сигурни, че вкарвате достатъчно босилек в менюто
си, хапвайте често салати с босилек, както и всякакви рецепти
с босилек.

РУЛО СТЕФАНИ

Продукти:
• кайма – 1 кг
• яйца – 1 бр.
• галета – 30 г
• чубрица – 5 г
• магданоз – 1/2 връзка
• лук – 1 глава кромид
• сол – 1 с.л. (10 г)
• олио – 1 с.л. (10 мл)
ЗА ПЛЪНКАТА
кисели краставички – 4 бр., яйца – 5 бр., галета – за
поръсване, кашкавал – 50 г, моркови – 3 бр.
Начин на приготвяне:
Каймата се омесва с яйцето, магданоза, настъргания
на ренде лук, галетата, солта и чубрицата и се оставя
да отлежи 10 минути.
Морковите се варят в подсолена вода 10 минути и се
нарязват на пръчици. Двете яйца се сваряват, обелват
се и се нарязват на четвъртинки.
Каймата се поставя върху влажна кухненска кърпа
(алуминиево фолио) и се разстила в овална форма
с дебелина 1 см. В единия край се редят моркови,
яйца и нарязана на ивички кисела краставичка. Чрез
повдигане на кърпата внимателно се оформя руло.
Поставя се в тава, така че да лежи върху страната,
където е затворено. Поръсва се с галета. В тавата се
наливат 2 пръста вода и олиото.
Пече се рулото Стефани 45-50 минути в предварително загрята на 180 С фурна. Поръсва се с кашкавал
и се запича още 10 минути.

ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕЛЕТО В ДВОРА
Вредителите по зелето са опасни, защото често са
невидими. Например зелевата муха. Тя снася яйцата
си в края на пролетта в почвата до растенията. Излюпените ларви започват да се хранят с кореновата система на зелето. Първият признак за заразяване е, че
долните листа придобиват тъмносив оттенък. За да се
справите с неприятелите разсадът може да се напръска с настойка от дафинов лист.
Най-популярното „оръжие“
срещу вредителите са пепелта и натрошените тютюневи
листа. Но те са полезни само
в сухо време. Освен това те са
ефективни най-вече срещу охлюви и пеперуди.
Мухите са истинско бедствие за градинарите. Малките насекоми се размножават толкова бързо, че дори
химическите препарати не винаги помагат. Ето защо
превантивните мерки са ефективни: не оставяйте растителни остатъци върху лехите за семена през есента
и плевете навреме. Остатъците от реколтата, стръковете и листата, могат да се превърнат в отлично място за
размножаване на зелеви мухи, които ще оставят следващата година без реколта.
Друг метод за справяне с вредителите по зелето е
трикратното подхранване на растенията с разтвор на
суперфосфат и калиев хлорид.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
числата от 1 до 9.
(до 76 символа)

2.00 лева

НА

РЕКЛАМА

ОБЯВА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(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 кабинета на доктора влиза мъж.
- Съблечете се..и по бързо!
- Ама защо...?
- Аз съм доктора ..и щом
казвам..действай.!
Мъжът се съблича.
- Кажи сега.., какво те безпокои?
- Докарах въглищата. Къде да ги
разтоваря?
- Aло?
- Здравейте!
- Mи, на 38 съм, пия, пуша, кажете вие нещо за
себе си?
- Г-не, ние продаваме арматура!
- Но... тук пише, телефон за връзка?..

Мария Самарджиева и Красимир Странджев
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