2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
5 - 11 септември 2022 г., година (XVIII), 33 /868

Община Сатовча информира, че:
съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва
се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.
на 17 септември 2022 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен
и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан
в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес
(Приложение №21-НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата
на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес https://
regna.grao.bg/. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ
адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
на 17 септември 2022 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение
№67-НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато
своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК
на 24 септември 2022 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател
подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №17-НС).
на 26 септември 2022 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в
изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,
но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с
подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава
в писмена форма по образец (Приложение №67-НС), подписано саморъчно
и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет
страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им
адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването
им в избирателния списък по настоящ адрес.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уведомяваме Ви че:
- В раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 октомври 2022 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат
проверка в списъка на лицата, подкрепящи
регистрацията на партия/коалиция за участие
в изборите за Народно събрание, насрочени
на 2 октомври 2022 г.
За да се извърши проверката, следва да се
получи персонален идентификационен код
(ПИК) на заявен електронен адрес (Email).
След получаване на кода е необходимо той да
бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е
изпратен ПИК. След това действие може да

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

се извърши проверка в списъка.
- Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат
заявени електронно чрез портала за достъп до
електронни административни услуги на МЕУ:
https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.
Услугите са за подаване на заявление за:
• вписване в избирателния списък,
• вписване в избирателния списък по настоящ
адрес,
• гласуване с подвижна избирателна кутия,
• отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

ПО ПОВОД 6-ТИ СЕПТЕМВРИ –
ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Уважаеми жители на община Сатовча,
На този ден, преди 137 години в
Пловдив е провъзгласено Съединението на разделените
по силата на Берлинския договор от
1878 г. български
земи - Източна Румелия и Княжество
България.
Идеята и устрема на българите
за обединение на
разпокъсаните земи на един народ с хилядолетна история
и култура е породена от историческата несправедливост на
Берлинския договор. С великото дело се заемат държавници,
дипломати, военачалници, революционери, пълководци, пренебрегнали лични вражди и разногласия в името на една цел
– обединението на България.
Денят на Съединението е едно от най-дръзките и достойни
събития в нашата история. Българинът е доказал, че когато има
общонационален идеал е способен да се обедини около него, да
мобилизира всичките си градивни сили и да покаже пред целия
свят, че е достоен за уважение и възхищение.
Нека в този тържествен ден следваме завета на нашите предци за свободна и независима България. Завет, който ни задължава да обединим воля, усилия и интелект за утвърждаване на
българската държавност, на българската духовност и заедно да
градим съвременна България.
Приемете моите и на екипът ми поздравления по случай
Деня на Съединението с пожелание за здраве и благоденствие
по домовете!
Честит празник!
Д-р Арбен Мименов
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
5 Септември 2022 година, Понеделник,
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 2022 година, Вторник,
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 покъсно 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.
8 Септември 2022 година, Четвъртък,
Малка Богородица
Денят, в който се е родила Св. Дева
Мария, майка на Сина Божий Исус
Христос - Спасителя на света, е един от
12-те най-големи християнски празици,
известен в народната традиция като Рождество на Пресвета Богородица (Малка
Богородица). Родителите на Светата
дева - праведните Йоаким и Ана били
щедри и милостиви, но бездетни хора от
Назарет. Погълнат от скръб, Йоаким отива в пустинята, където прекарва в строг
пост и молитва 40 дни. Ана също се моли горещо на Бога да я дари с рожба.
Господ Бог чува молбите им. Пред Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще
роди благословена дъщеря на име Мария, заради която ще бъдат благословени
всички земни родове. Когато малката Мария навършва три години, родителите
я завеждат в Йерусалимския храм и така изпълнили обещанието си да предадат
своята единствена рожба в служба на Бога. Мария остава да живее в храма като
приема върху себе си дълга да лекува в скръбта им всички самотни и изоставени
хора. Напуска земния живот на 64-годишна възраст. Това е един от трите големи

Богородични празници на Православната църква, на 8 септември (21 септември ст. стил)
Божията майка се почита като пазителка на християнското семейство и покровителка на
родилката и детето. На много места се спазва традицията да се замесва и опича малка питка,
намазана с мед за родилката, наречена „Богородична питка“. По стара традиция на този ден
имен ден празнуват всички малки Марии.
Ден за ликвидиране на неграмотността
Отбелязва се от 1966 г. с решение на 14- ата
сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
Годишнина от откриването в Техеран, Иран,
на Световната конференция на министрите на
образованието за ликвидирането на неграмотността (8-19 септември 1965).
9 Септември 2022 година, Петък,
Годишнина от 9 септември 1944 г.
Годишнина от държавния преврат, извършен от Отечествения фронт - политическо
обединение на комунисти, земеделци и Военния съюз „Звено“. Малко след 2 часа на 9
септември 1944 година отделни бойни групи завземат сградите Военното министерство,
Министерството на вътрешните работи, Централната поща, Радиото, Централната гара.
Правителството на Константин Муравиев е арестувано, а по Радио София е обявен съставът на първото правителство на Отечествения фронт. Новото просъветско правителство е
оглавено от Кимон Георгиев (9 септември 1944 - 31 март 1946). Веднага са публикувани
и първите укази на Министерския съвет: за разпускане на последното и за
утвърждаване на новото правителство.
Назначени са нови регенти - Тодор
Павлов, Венелин Ганев и Цвятко Бобошевски. Разпуснато е 25- ото Народно
събрание. Потвърден е държавният
монопол върху българското радио.
Публикувано е постановление на Министерския съвет за сформиране на
Народна гвардия и Народна милиция.
10 Септември 2022 година, Събота,
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата
Чества се по инициатива на Международната асоциация за
предотвратяване на самоубийствата с подкрепата на Световната
здравна организация (СЗО). Според статистиката на Световната
здравна организация (СЗО) средно 3000 души дневно правят опит
за самоубийство. Броят на самоубийствата се е увеличил с 60 на
сто през последните 50 години. Всяка година близо 1 милион души
слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО броят на
самоубийствата ще продължи да расте. По данни на организацията
проблемът е най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и на
азиатския континент в Китай, Индия и Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа и Северна Америка са резултат от психически
разстройства, докато в Азия това най-често се дължи на спонтанно решение. Много хора,
особено имайки предвид, че психическите разстройства не се възприемат добре в някои
култури, не се решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.
11 септември 2022 година, Неделя,
Атентатите от 11 септември 2001 г.
Атентатите от 11 септември 2001 г. са поредица от 4 съгласувани
самоубийствени атаки срещу САЩ, извършени на 11 септември 2001
г. в Ню Йорк и Вашингтон. Сутринта на този ден 19 терористи от
ислямската военна групировка „Ал-Кайда“ отвличат 4 пътнически
самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях във 2-те кулиблизнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за
по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи. Терористите разбиват
третия самолет в Пентагона – седалището на Министерството на
отбраната на САЩ, намиращо се в окръг Арлингтън, Вирджиния.
Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет,
Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят на загиналите
при атентатите е 2 974 души, без 19- те терористи. Никой от пътниците в отвлечените
самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90 държави. Загиват
също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници. Атентатите са едно
от най-мащабните и трагични събития на 21 век, което повлиява силно в политически,
психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия свят. Подозренията
бързо падат на Ал-Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката Осама бин Ладен, който
първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за атентатите. Като мотиви за
атентатите Ал-Кайда и Бин Ладен посочват американската подкрепа за Израел, присъствието
на американски военни сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак. В отговор на
атаките САЩ започват война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан, за да свалят от
власт талибаните, които прикриват Ал Кайда. Много държави по света засилват мерките
за сигурност и въвеждат антитерористично законодателство. През май 2011 г. Бин Ладен
е открит и убит. Разчистването на площадката на Световния търговски център приключва
през май 2002 г. Възстановяването на Световния търговски център се оказва сложно, тъй
като възникват противоречия относно видът на новите сгради и тяхната конструкция. На
11 септември 2011 г. на мястото на кулите е открит Национален мемориал и музей на 11
септември. Непосредствено до мемориала през 2013 е завършен Световния търговски център
1 (Кулата на свободата). Пентагонът е възстановен в рамките на една година и до сградата
е изграден мемориал през 2008 г. На мястото на катастрофиралия четвърти самолет през
2009 г. е изграден на постоянен мемориал.

ПРИТЧА ЗА СОЛТА

Кръщене в пандемия!
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

В онези моменти, в които съжаляваме себе
си за всичко, което ни е сполетяло, дори водата
ни горчи. Може ли по-лесно да понасяме несправедливостите на живота? Споделяме една
поучителна история, която ще ви разкрие как
по-малко да горчи.
Един млад мъж отишъл при своя учител, за да
му сподели колко горчивина вижда в живота си.
Ученикът ходил няколко дни по ред да се оплаква.
Накрая, отегчен от оплакванията му, мъдрецът му
казал да донесе една чаша вода с една чаша сол.
След това го накарал да изсипе солта във
водата и да я изпие. Младежът направил такава
гримаса. Учителят го попитал:
- Какъв вкус има?
- Горчив. - отговорил той.
Тогава учителят с усмивка му казал отново да
вземе една шепа сол и да я изсипе в езерото.
Тръгнали двамата към езерото и когато стигнали,
ученикът хвърлил солта във водата.
- Пий сега от водата. - казал учителят.
Това и направил младият мъж.

- Сега какъв вкус има? - попитал мъдрецът.
- Сладък, изобщо не усещам горчивия вкус, както
преди. - отговорил ученикът.
Тогава учителят му казал:
- Болката в живота ни е чиста сол, нито повече,
нито по-малко. Тя винаги си остава една и съща.
Но болката, която преживяваме зависи от обема на
съда, в който ще я сложим. Затова, когато ни боли,
животът ни е вгорчен, единственото нещо, което
бихме могли да направим е да разширим своето
възприятие. Не бъди чаша за себе си, бъде езеро.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ СТОПАНИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА 426 МЛН. ЛЕВА ПОМОЩИ
ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

426 млн. лв. държавни помощи получават земеделските стопани по схемата „Помощ в подкрепа на
ликвидността на земеделски стопани за преодоляване
на негативното икономическо въздействие на руската
агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Това реши на свое
заседание Управителният съвет на Държавен фонд
„Земеделие“ (УС на ДФЗ). Средствата са одобрени с
Постановление на Министерския съвет от 17 август
2022 г. и са в съответствие с Временната рамка за мерки
за държавна помощ при кризи на ЕК.
Приемът на заявления по схемата започва от 1
септември и ще продължи до 23 септември 2022 г. За
улеснение на бенефициерите документи ще се приемат
в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес
на физическото лице (едноличния търговец) или по
седалището на юридическото лице. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври тази година.
Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни
плащания. Бюджетът за помощта се разпределя в следните направления:
• Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни
семейства – 204 млн. лв.;
• Плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя,
тиквички и тютюн – 222 млн. лв.
Право на подпомагане имат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни
семейства. Допустими за субсидиране са и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз,
винени лозя, черупкови плодове, салати, марули, бамя,
тиквички и тютюн.
Максимален интензитет на помощта е до 62 000
евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в
сектора на първичното производство на селскостопански продукти. Изисква се кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2022 г., както и да отговарят на
определението за микро-, малки и средни предприятия
(съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014).
За да получат подпомагане, производителите на тютюн
трябва да са вписани за 2022 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите (по реда на Наредба № 22 от 2016
г.). Друго условие е бенефициерите да нямат задължения към фонд „Земеделие“, като в случай на налични
изискуеми и ликвидни задължения към институцията,
същите се прихващат от помощта.
В сектор „Животновъдство“ помощта за една крава
възлиза средно на 386 лв., а при овцете и козите – средно по 55 лв. на глава животно. Определените ставки са:
• млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.
• млечни крави – 371 лв.
• млечни крави в планински райони – 371 лв.
• месодайни крави и/или юници – 323 лв.
• месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.
• биволи – 420 лв.
• овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол – 66 лв.
• овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.
• овце майки и/или кози майки, за животните по
Преходна национална помощ за овце-майки и/или козимайки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от
27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2022. Подпомагат се
кандидатите по схемата за преходна национална помощ
за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).
Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол,
е в размер на 100 лв.
Размер на помощта за едно пчелно семейство е
20 лв.
Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове, салати, марули,
бамя, тиквички и тютюн, е както следва:
• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха
• сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха
• домати полски, краставици полски, корнишони,
патладжан – 2 880 лв./ха
• пипер полски – 3 673 лв./ха
• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен,
краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми
оранжерии – 68 060 лв./ха
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен,
краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми
оранжерии – 5 538 лв./ха
• ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19
330 лв./ха
• картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха
• моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха
• винено грозде – 449 лв./ха;
• маслодайна роза – 1 557 лв./ха
• ориз – 449 лв./ха
• черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) –
449 лв./ха
• салати и марули – 1 630 лв./ха
• бамя – 2 242 лв./ха
• тиквички – 1 758 лв./ха
• тютюн - 1 118 – лв./ха.
Условията за допустимост в различните сектори
са разписани в указанията за прилагане на държавната
помощ, които са публикувани на сайта на ДФЗ.

В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ
НАП СПИРА ДОСТЪПА ДО СТАРИЯ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 10-ти септември:
СЕПТЕМВРИ 2022г.
ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗКПО
Достъпът до стария порДеклариране на направените
тал за електронни услуги на
залози и данъка от организатоНАП ще бъде спрян в начари на хазартни игри и от опелото на октомври.
ратори на телефонна или друга
Повече от година, за удобелектронна съобщителна услуство на потребителите, двата
га за проведени през предходпортала функционират едния месец хазартни игри, при
новременно, като през това
които залогът за участие е чрез
време бяха прехвърлени
цената на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този давсички потребителски пронък от операторите на телефонна или друга електронфили и правата на достъп.
Обновената платформа за електронни услуги на на съобщителна услуга.
приходната агенция е разработена изцяло в интерес на потребителите, като им дава повече възможности, като директна идентификация, по-интуитивна навигация, изцяло нов дизайн, лесен достъп до
информацията за всяка една услуга и допълнителни функционалности, като: Профил, Моите услуги,
Известия, Последно използвани услуги. Съдържанието в портала е преструктурирано и допълнено съобразено с потребностите на клиентите, които използват електронните услуги на НАП, както
като физически лица, така и като юридически лица.
Достъпът до електронните услуги на НАП е значиВъпрос: Ехография на млечни жлези
телно улеснен: за него не се изисква подаване на
Може ли жена до 50 години да си направи ехозаявление от потребителите, които са се иденти- графия на млечни жлези с направление от личен
фицирали с КЕП като задължени физически лица лекар? Въпросът ми е продиктуван от това, че
или като техни законни представители (при юриди- всички специалисти отказват да го направят с
ческите лица) и вписани в тях идентификатори на направление от личен лекар.
автора на подписа.
Отговор от НЗОК: Към настоящия момент обУпълномощените лица, които са ползвали стария щопрактикуващият (личният) лекар няма право да
портал с КЕП, ще продължат да имат същите права издава направления за изследването „Ехография на
и в новия портал. В него те могат сами да заявяват млечна жлеза“.
достъп до други задължени лица, да предоставят
За да бъде извършена „Ехография на млечна жлеза“
такъв до задължено лице, което представляват, е необходимо личният лекар да издаде направление
както и да преупълномощават трети лица, без да се (бл. МЗ-НЗОК № 3) към лекар специалист, който ще
налага, на която и да е от страните, да посещава прегледа и консултира жената и при необходимост ще
офис на НАП при условие, че разполага с КЕП.
назначи изследването „Ехография на млечна жлеза“
Важно е да се отбележи, че потребителите, които с направление за медико-диагностична дейност (бл.
използват ПИК или личен КЕП не трябва допъл- МЗ-НЗОК № 4).
нително да се идентифицират в новия Портал за
Управителният съвет на Българския лекарски съюз
е-услуги на НАП, тъй като текущите им достъпи до и Надзорният съвет на НЗОК подписаха Анекса към
услуги и информация са запазени и не са необходи- Националния рамков договор 2020-2022 за медицинми действия от тяхна страна.
ски дейности. С Анекса се дава възможност изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ
ОТ 5 ДО 31 ОКТОМВРИ ЖИВОТНОВЪДИТЕ,
(общопрактикуващите/личните лекари) да назначаКАНДИДАТИ ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА,
ват високоспециализираното медико-диагностично
ДОКАЗВАТ ПРОДУКЦИЯТА СИ ЗА КАМПАНИЯ 2022 изследване „Ехография на млечна жлеза“ от пакет
„Образна диагностика“. Предстои Анексът да бъде
От 5 до 31 октомобнародван в Държавен вестник.
ври 2022 г. фермерите, кандидатствали по
Въпрос: Безплатни допълнителни изследвания
схемите за обвързана
при бременност
подкрепа за животни
за Кампания 2022 г.,
Интересува ме от кога влиза в сила обявеното по
следва да докажат проотношение на следенето на бременност в статия
изведената и реализипо-долу?
рана от тях продукция.
Т.е. 1 фетална морфология, 4 ехографски прегледа,
Реализацията на млякото и млечните продукти се до- тестването за поносимост при прилагането на
казва за периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Това анестетици (упойка), все поемани от НЗОК.
е разписано в разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба
Също така, кой точно ще се случват нещата?
№ 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане Някой ще издава направление предполагам (наприна схемите за директни плащания.
Документи за реализация на мляко и млечни проду- мер личен лекар)?
Аз в момента съм бременна и се интересувам дали
кти се подават по четири схеми:
• Схема за обвързано подпомагане на млечни крави в заварено положение (ако влязат скоро в сила промените) ще мога да се възползвам от въпросните
– СМлК,
• Схема за обвързано подпомагане за млечни крави безплатни услуги?
Отговор от НЗОК : Управителният съвет на Бълпод селекционен контрол – ЕЖСК (мляко),
• Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/ гарския лекарски съюз и Надзорният съвет на НЗОК
или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК подписаха Анекса към Националния рамков договор
(с реализация на мляко или комбинирана реализация), 2020-2022 за медицински дейности.
• Схема за обвързано подпомагане за биволи –
С Анекса ще влязат в сила и промени в Наредба №
Биволи.
8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеЗа да получат субсидия, фермерите трябва да са ризацията, които включват разширяване на пакета от
реализирали на пазара определените в нормативната дейности поети от НЗОК за бременни жени.
уредба количества мляко и млечни продукти по съотПредстои документът да бъде обнародван в Държаветната схема. При попълване на документите канди- вен вестник.
датите следва да използват актуалната за Кампания
2022 бланкова таблица, в съответствие с регистрацияВъпрос: Дали може да ни информирате кои точно
та им в ИСАК (като физическо, юридическо лице или
са
тези „психични заболявания“? Всички психични
едноличен търговец).
Реализираните на пазара животни се удостоверяват заболявания или само конкретни психични заболявания? НЗОК гарантира ли бюджет за дейности
по три схеми:
• Схема за обвързано подпомагане за месодайни кра- за лица с ТЕЛК решения, които не са с психични
заболявания и не са настанени в домове за медикови и/или юници – СМКЮ,
• Схема за обвързано подпомагане за месодайни кра- социални услуги, не са настанени в специалните
училища и в домовете за отглеждане и възпитание
ви под селекционен контрол – ЕЖСК (месо),
• Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/ на деца, лишени от родителска грижа и не са заили кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с дъжани под стража. Например, как се третират
реализация на месо или с комбинирана реализация).
деца с детски паралич?
В зависимост от това къде са реализирани животОтговор от НЗОК: Лечението на ЗОЛ с психични
ните – в България или извън страната, се попълват заболявания под обща анестезия може да се изпълразлични типови образци. Документи се подават в нява както в първичната, така и в специализираната
областните дирекции на Държавен фонд „Земеде- дентална помощ, като няма ограничения във възрастта
лие“ – Разплащателна агенция. Образците на типовите на пациента и диагнозата.
бланки могат да се изтеглят от интернет страницата на
Относно втория Ви въпрос: За всички ЗОЛ, които не
институцията. Към приложените файлове е изготвена
попадат
в изброените от Вас категории, се изпълняват
и подробна инструкция за тяхното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на електро- пакетите дентална помощ от първичната и специализинен носител. Стопаните трябва да предоставят и за- раната дентална помощ (за ЗОЛ до 18-годишна възраст
верени копия на документите, с които да удостоверят и за ЗОЛ над 18-годишна възраст), независимо дали
имат ТЕЛК решения.
реализацията на своята продукция.

5 - 11 септември 2022г., брой 33

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПРИЧИНИ ЗА ЛОШАТА РЕКОЛТА
ОТ ПАТЛАДЖАН

Патладжанът е доста
капризна култура. Когато
не се развива и плододава
добре – това значи, че има
причина, която трябва да
се установи и отстрани.
Обича слънце и топлина, но продължителните
горещини и засушаване
не се отразяват добре на
растенията и реколтата. Важно е да знаем как да се грижим
за патладжана и за какво да внимаваме.
Причините за лошата реколта са много и започват още
с отглеждането на разсада, но това дава отпечатък върху
плододаването.
1. Неправилно доосветяване на разсада
Производителите знаят, че за отглеждане на качествен
разсад е необходимо допълнително доосветяване, но
прекаляването с него се отразява също негативно на
крайния резултат – реколтата. Факт е, че осветяване
10-12 часа на ден е напълно достатъчно и то в часовете
между 8 и 18 или 20 часа.
2. Повреждане на кореновата система при пикиране
и пресаждане
Патладжанът не обича пикиране. Растенията може да
не загинат, но няма да се развиват добре и особено, ако
корените са наранени след пикиране или при разсаждане. В този случай наранените растения преустановяват
развитието си за 10-15 дни. Това налага отглеждането на
разсад да става в отделни контейнери.
3. Засаждане в студена почва
Патладжанът е топлолюбива култура, която не расте
добре, засадена в студена почва. Той понася по-добре
горещината, ако е добре напоен. За да не изпитва силен
стрес кореновата система, разсадът трябва да се засади
на постоянно място тогава, когато почвата се затопли до
20 градуса по Целзий.
4. Растенията в градината получават по-малко
светлина
Осигуряване на необходимата дистанция между растенията е много важно условие, защото позволява почвата
да се затопля добре и да прониква достатъчно слънчева
светлина. Допуска се мулчиране с бяло фолио или филм.
5. Цветовете се развиват в сянка
Когато на патладжана започнат да се появяват бутони,
важно е те да се намират на слънце, защото тези, които
са на сянка могат да опадат. Патладжан се отглежда на
слънчеви и открити места. Листата, създаващи сянка на
цветовете трябва да се отделят своевременно.
6. Недостатъчно висока температура на въздуха
Оптималната температура на въздуха за добро плододаване е 25-28 градуса. При температури под 18 градуса
патладжанът не образува цветни пъпки и завръзите опадат.
7. Течение в закрити съоръжения
Патладжаните, отглеждани в закрити съоръжения се
страхуват от течения, но проветряването не се отлага –
задължително е, като се отваря само едната страна.
8. “Парна баня” в оранжерията
Патладжанът се страхува от течения, но не обича и
“парна баня”. При висока влажност на въздуха прашецът
се слепва и няма опрашване, а цветовете остават безплодни. Влажността е предпоставка за развитие на гъбични
заболявания и появата на листни въшки. Затворените
съоръжения трябва да се проветряват редовно.
9. Мулчиране на почвата с дървесни стърготини
Ако листата на патладжана започнат да пожълтяват
интензивно и растенията не дават плод, въпреки че се полагат необходимите грижи, причината може да е в почвата.
Мулчирането с пресни дървесни стърготини (особено от
иглолистна дървесина) води до подкисляване на почвата.
В нея влизат и смолисти вещества, оказващи негативно
влияние на кореновата система на растенията. Добавянето
на дървесни стърготини прави почвата рохкава и влагоемка, но те трябва да бъдат добре угнили, за да не навредят.
10. Недостиг на хранителни вещества
Патладжанът е култура, имаща високи изисквания към
хранителната среда. За сезон са нужни поне три основни
подхранвания. Първото се прави 2-3 седмици след засаждане на постоянно място от 30 г амониев нитрат и 10 г
суперфосфат на 10 л вода. Второ подхранване – при появата
на бутони от 50-60 г суперфосфат и 30 г калиев сулфат в 10
л вода, а третото по време на масов цъфтеж (20 г карбамид,

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

30 г суперфосфат и 10 г калиев сулфат на 10 л вода).
По време на формиране на плодовете патладжанът
може да се полива с разтвор на суперфосфат (40 г на 10
л вода) на всеки 10 дни.
11. Изливък на органични торове
Излишъкът на органична материя може да се отрази
негативно върху добивите, защото ще стимулира развитието на зелена маса, а не образуване на плодове. При
наличие на по-голямо количество органични торове
може да се полее с разтвор на калиев сулфат (1,5 супени
лъжици на 10 л вода) или да се поръси с дървесна пепел
(0,5 чаши за всяко растение) около храстите.
12. Нерегулярно внасяне на хранителните вещества
Патладжанът проявява капризи и по отношение на регулярното внасяне на хранителни вещества. Освен азот,
фосфор и калий, той обича и магнезий. Недостигът се
елиминира чрез торене с магнезиев сулфат по инструкции на производителя. Останалите елементи се внасят
регулярно на три основни подхранвания.
13. Неправилно поливане
Патладжанът трябва да се полива умерено и навреме.
Периодите на засушаване и последващо преполиване
не само не носят полза, а са вредни. Добър ефект има
мулчирането със слама или торф, които задържат влагата
в почвата. При високи температури и засушаване плодовете изгарят и образуват прекомерни количества семена.
14. Мокрене на листата
При поливане водата не трябва да попада на листата.
Това се отнася не само за разсада, но и за възрастните
растения. Рисковете за появата на гъбични заболявания
са много големи при мокрене на листата.

ПРИЗНАЦИ, ЧЕ КУЧЕТО ИМА ГЛИСТИ

Чревните паразити могат
да причинят тежко и животозастрашаващо заболяване.
За голяма изненада на много
собственици на домашни любимци, няколко кучешки и
котешки паразити се предават
и на хората. Ето защо разбирането на паразитните опасности за здравето, симптомите, лечението и превантивните мерки е важно за цялото домакинство, а не само за
благополучието на вашия любимец.
Кучетата с глисти могат да не показват очевидни
външни признаци на инфекция. Нормалните движения
на червата не изключват възможността от инфекция с
паразити. Въпреки това, когато са налице признаци на
глисти при кучетата, те могат да включват диария или
кръв в изпражненията, промяна в апетита, опадване на
козината, загуба на тегло и явни признаци на дискомфорт
в корема или ректума, уголемяване на корема, скосяване
на задните части и излишно облизване или дразнене
около ануса. Някои паразити могат да причинят тежка
загуба на кръв и дори смърт, особено при млади, слаби
или недохранени кучета.
Понякога в изпражненията на заразените домашни
любимци могат да се видят червеи. В изпражненията
възрастните кръгли червеи и анкилостоми се появяват
като малки до едри, почти бели до кафяви, паразити с
форма на спагети. Човек е възможно да се зарази при
контакт с кръгли червеи и анкилостоми.
Самите паразити изглеждат като малки, почти бели до
жълтеникави сегменти в изпражненията или прилепнали
към козината около гениталната област. Живите сегменти са бели, с дължина от 1 до 5 сантиметра и могат
да се разширят и свият. Мъртвите червеи, които кучето
е изкарало от организма си, наподобяват сусамови или
оризови зърна и са с по-тъмен цвят.
Ако не се лекуват, червеите могат да повредят вътрешните органи на вашето куче и да доведат до загуба
на съзнание и смърт. Ако подозирате, че кучето ви има
глисти, заведете го в най-близкия ветеринарен кабинет.
Повечето чревни червеи се лекуват лесно и вашият ветеринарен лекар ще ви предпише лекарство въз основа
на диагнозата.
Болестта на сърдечния глист обаче може да бъде скъпа
и трудна за вашето куче, така че най-доброто лечение е
прилагането на месечно превантивно лекарство (което
може да предотврати и други инфекции с глисти при кучетата). Консултирайте се с вашия ветеринар за препоръки.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

САНДАЛОВО ДЪРВО

Сандаловото дърво /Santalum, Sandalwood/ представлява вечнозелено паразитно дърво, което впива
корените си в други дървета. Достига височина до 9
метра и има кафяво-сивкаво стъбло, много тънки и
гладки клони, жилави листа и малки розово-лилави
цветчета. За да достигне сандаловото дърво зрялост,
трябва да минат от 30 до 60 години.
Сандаловото дърво
е разпространено в
Шри Ланка, Хавай,
Южна Индия и голяма част от южните острови в Тихия
океан. Употребата
на сандалово дърво
датира от поне 4000
години. В миналото кервани са пренасяли дървесината от Индия до Гърция, Рим и Египет. Голяма
част от древните храмове са били построени с тази
дървесина, а египтяните са използва сандаловото
масло по време на ритуалите за балсамиране.
В миналото се използвало за производството на
мебели, което довежда до почти пълното изчезване на сандалово дърво. Поради това, в наши дни
дървесината му се използва само за добиване на
етерично масло.
Видове сандалово дърво
Западно-австралийско сандалово дърво – използва
се като заместител на етеричното масло от прословутия индийски сандал.
Източно-индийско сандалово дърво – расте в планинската част на Южна Индия – Мисор и Малайския
архипелаг. Този вид сандалово дърво е източник на
най-ценното етерично масло от сандал.
Африканско сандалово дърво – източник на
етерично масло, което е познато като африкански
сандал.
Сандалово дърво от Америка – от него се получава
амирисово етерично масло, което понякога в магазинната мрежа обозначават като истинско индийско
сандалово дърво. То е шест пъти по-евтино, а по
химичен състав и характеристики няма нищо общо
с така ценния индийски сандал.
Състав на сандаловото дърво
Сандаловото дърво съдържа смоли, етерично масло, сантален пигмент и терпени, от които най-силно
е представен санталолът.
Приложение на сандаловото дърво
Главното приложение на сандаловото дърво е за
извличането на етерично масло. Етеричното масло се
извлича чрез парна дестилация на парчета от узряло
дърво – около 60 години.

ЧУШКИ БЮРЕК С ПЕЧЕНИ ЧУШКИ

Необходими продукти:
• сирене - 300 грама
• чушки - 10 печени и обелени
• яйца - 4 броя
• магданоз - 1/4 връзка
• чесън - 2 скилидки
• масло - 50 грама
• брашно - 50 грама
• олио - за пържене
• пастьоризирана кора
от лимон.
Начин на приготвяне:
Пригответе първо плънката.
За целта разбийте яйцата и прибавете към тях пасираните чеснови скилидки и натрошеното сирене.
Наситнете магданоза и го объркайте с яйцата. Добавете
нарязаното на много ситни кубченца масло.
Вземете една печена чушка и я срежете по средата.
Сложете лъжица от плънката и завийте внимателно.
Процедирайте така с всички чушки.
Оваляйте всяка чушка в брашно и изпържете от двете
страни в сгорещено олио в тиган.
Отцедете чушките бюрек върху кухненска хартия.
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!

От едно списание правят анкета кой командва в
къщи. Питат една жена.
-Кой взима важните решения у вас?
-Ами как, мъжът ми… Всичко важно той го решава,
всички глобални въпроси. А се занимавам само с
дреболиите.
-Например?
-Аз например решавам какво ще има за обяд, къде
да излезем вечерта, какви тапети да сложим, каква
къща да си купим, той каква работа да си намери…
-А какви са важните неща, които той решава?
-О, ами нали ви казах. Глобалните неща. Дали
подкрепяме разширяването на ЕС, дали сме за
ядрено разоръжаване…

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

