
19 - 25 октомври 2015 г., година (XI), 42 /522

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с осигуряване и опазване на обществения ред в изпълнение на разпоред-
бите на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Сатовча от Общинската 
администрация издадоха нарочна заповед, с която се определи зимното работно време 
на търговските обекти на територията на общината – до 22:00 часа. Със заповедта се 
забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и цигари на малолетни 
и непълнолетни граждани. Нарушителите на обществения ред в държавните, култур-
ните, увеселителните заведения за обществено хранене на обектите за търговия и 
услуги се отстраняват от техните служители, като при нужда се изисква съдействието 
на органите на реда. Заповедта ще бъде предоставена на всички увеселителни заведе-
ния, търговски обекти, заведения за обществено хранене срещу подпис. Цялостният 
контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Полицейски участък - Сатовча.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  не-

пълнолетни, която е в състав от об-
ществени възпитатели при „Детска 
педагогическа стая”, представители 
на органите на реда, директора на 
училището и кмета на съответното 
населено място ще извършва пери-
одични проверки по увеселителни 
заведения и търговски обекти за 
спазване на издадената от Общината 
заповед и разписаните разпоредби 
в Наредба №1 на ОбС –Сатовча за 
опазване на обществения ред в Об-
щина Сатовча. При констатирани от 
комисията нарушения ще бъдат на-
лагани санкции на виновните лица.

--------------------------------------
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове и за наци-

онален референдум на 25 октомври 2015 година и с цел опазване на обществения ред 
и осигуряване на спокойна обстановка по време на гласуването и съгласно изисква-
нията на Изборния кодекс  се забрани продажбата и употребата на спиртни напитки в 
магазините, ресторантите, кафенетата, павилионите, караваните и други обществени 
места на територията на община Сатовча от 20:00 часа на 23 октомври да 10:00 часа 
на 26 октомври 2015 година. Със заповедта се забранява също така и всякакъв вид 
масови прояви на територията на общината, създаващи предпоставки за нарушаване 
на обществения ред в периода 23-26 октомври.
Служители от Общинската администрация и кметствата писмено ще уведомят всич-

ки собственици и съдържатели на магазини, ресторанти, кафенета, павилиони, кара-
вани и други за наложената забрана. 
Контрола по изпълнението на заповедта е възложена на органите на реда от Поли-

цейски участък - Сатовча.

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

КАК СЕ ГЛАСУВА С БЮЛЕТИНАТА/БЮЛЕТИНИТЕ 
• Избирателят влиза в изборното помещение. Легитимира се с доку-

мент за самоличност - лична карта или паспорт и с удостоверение за 
пребиваване - за гражданите на други държави-членки на ЕС. Член на 
СИК сверява данните му в избирателния списък. 

• Избирателят, гражданин на друга държава-членка на ЕС се допуска 
до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, 
номера на личната му карта или паспорт, номера на удостоверението за 
пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него. 

• Член на СИК откъсва пред избирате-
ля за всеки вид избор по една бюлетина 
от съответния кочан и поставя един пе-
чат на гърба на всяка от тях. Сгъва бю-
летината по указания от ЦИК начин и я 
подава на избирателя. 

• Избирателят взема бюлетините и 
влиза в кабината за гласуване. 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ 
• Избирателят отбелязва своя вот само 

с химикал, пишещ със син цвят и само 
със знак  Х или V 

• Вотът се отбелязва в квадратчето с 
номера на избрания кандидат. 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

• Избирателят отбелязва своя вот само 
с химикал, пишещ със син цвят и само 
със знак  Х или V 

• Вотът се отбелязва в квадратчето с 
номера на избраната кандидатска листа. 

КАК СЕ ГЛАСУВА
С БЮЛЕТИНАТА/БЮЛЕТИНИТЕ 

• Важно! Избирателят отбелязва 
своя вот само с химикал, пишещ със 
син цвят и само със знак  Х или V 

• След като първо е отбелязал своя вот 
в квадратчето (за избраната партия или 
коалиция), избирателят може, ако желае 
да постави в кръгчето с номера, с който 
е регистриран избрания от него кандидат от съответната листа, знак 
„Х” или „V”, който показва неговото предпочитание (преференция) за 
съответния кандидат. 
След като е гласувал, избирателят сгъва бюлетината/ите по начин, 

който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да се вижда номера 
на всяка бюлетина в долния десен ъгъл. 

• Излиза от кабината и подава сгънатата/ите бюлетина/и на член на 
СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл с 
номер върху кочана, от който е откъсната. 

• При съвпадение на номерата, член на СИК откъсва по перфорацията 
отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в спе-
циална за целта непрозрачна кутия. 

• Слага втори печат на гърба на всяка бюлетина и ги дава на избира-
теля. 

• Избирателят ги пуска в избирателната кутия, подписва се в избира-
телния списък, взема документа си за самоличност и напуска изборното 
помещение. 
ВАЖНО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА 
• липсата на отбелязване на предпочитание/преференция (в кръгче) 

не прави гласа недействителен; 
• при неотбелязване на предпочитание/преферeнция, такова се зачита 

за водача на съответната кандидатска листа, според чл.437, ал.5 от ИК; 
• отбелязване на повече от 1 предпочитание/преференция (в повече 

от едно кръгче) не води до недействителност на гласа. В този случай се 
зачита предпочитание/преференция за водача на съответната кандидат-
ска листа; 

• отбелязването на преференция, когато е гласувано за независим кан-
дидат, не опорочава вота на избирателя; 

• отбелязване на предпочитание/ преференция за заличен кандидат 
(в кръгчето, съответстващо на неговия номер в листата) се зачита за 
водача на листата. 
В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА 
• Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има 

право да получи втора бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлети-
на, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена“, подпечатва се 
с печата на СИК и се подписва от председателя и член на СИК. Описва 
се в протокола на СИК. 

• Кои бюлетини не се пускат в избирателната кутия и не се броят: 
• сгрешена бюлетина 
• с показан вот 
• със заснет вот 
• бюлетина с несъответстващ номер с кочана с бюлетини 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 16.10.2015 г.
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лиона деца в ученическа възраст са с наднормено тегло.
Професионален празник на частните нотариуси
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо събрание и е приет Устав на Нотари-

алната камара на Република България. От 1 октомври 1998 г. България има частен нотариат.
Световен ден на информацията за развитие
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 3038 (XXVII) на Об-

щото събрание на ООН от 19 декември 1972 г. Годишнина от 
приемането на Международната стратегия за развитие /1970/.
Ден на Организацията на обединените нации
Годишнина от влизането в сила на Устава на ООН, приет 

и подписан от 50 държави на 26 юни 1945 г. в Сан Франци-
ско (САЩ). Отбелязва се от 1948 г. Организацията замества 
разпадналото се през 1939 г. Общество на народите (Лига на 
нациите) - международна организация, чиято цел е пониже-
ние на въоръжението на народите, разрешаването на международни спорове и подобря-
ването на световното благосъстояние след края на Първата световна война (1914-1918). 
Идеята за създаването на Обществото на народите, заедно с 14 правила за международно 
поведение, е формулирана през 1918 г. в едно послание на президента на САЩ - Удроу 
Уилсън (4 март 1913 - 3 март 1921), но САЩ, както и много други страни, никога не се 
присъединяват към организацията. По време на Парижката мирна конференция (18 януари 
1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото на народите (ОН). Избухването 
на Втората световна война (1939-1945) практически слага край на ОН, но то формално е 
разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място започва да действа организацията с 
нова структура и ново име - Организация на обединените нации (ООН). Първата сесия 
на ООН се открива на 20 януари 1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени 
нации принадлежи на министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил. 
Световен ден за борба с Полиомиелита
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на организацията „Ротари интернешънъл“ с под-

крепата на Световната здравна организация. В повечето държави от Европа и Америка 
децата биват ваксинирани в най-ранна възраст, но милиони деца в Азия и Африка все още 
се разболяват от детски паралич. Усилията на международната общност са насочени към 
създаването на условия за ваксинация на децата навсякъде по света.

25 Октомври 2015, Неделя
Европейски ден на гражданското правосъдие
Чества се от 2003 г. по решение на Европейската комисия и Съвета на Европа.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИ – 2015 ЗА 
ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ ОТ I ДO XII КЛАС 
Краен срок: 30 октомври 2015 г. 
Национален граждански форум „Българка” обявяви Национален конкурс за творческа 

изява на ученици – 2015. Сдружението се приобщава към всенародното честване на 
165-годишнината от рождението на Иван Вазов и предлага теми за конкурса, свързани с 
цитати от неговото творчество.

1. Конкурс за литературна творба на тема „Планината” или „Песента на планината” 
(Вазов има стихосбирка „Какво пее планината”): „Природата всегда (…) бе моят идеал 
величествен и прост.” („При Рилския манастир”, 1891 г.). Конкурсът е за ученици от І до 
VІІ клас Жанрове: есе, стихотворение.

2. Конкурс за литературна творба на тема „Вечните песни”
Надеждата на поета за съдбата на неговите стихове (песни) е споделена в стихотворе-

нието „В бъдещето”, 1913 г.: „Те жив са отклик на духа народен (..) и мойте песни все ще 
се четат.”Конкурсът е за ученици от VІІІ до ХІІ клас. Допуска се участието и на студенти. 
Жанрове: есе, стихотворение.

3. Конкурс за рисунка за ученици от І до ХІІ клас на тема Планината” или „Песента 
на планината”. 
Допуска се участието и на деца от предучилищна възраст.

 ФОНД  „УСЛОВИЯ  НА  ТРУД

ПРИТЧА ЗА ПРОШКАТА           
Един ден, когато шестгодишният малчуган обикаляше около баба си, за да провери какво ще му сготви 

за обяд, тя се сети да го попита за прощаването. 
- Какво се случи с онова другарче, на което трябваше да простиш?
- Простих му! Веднага, даже и подарък му направих.
- Браво, чедо! Много добре си постъпил! Учи се да прощаваш, че 

докато си малък е по-лесно. Децата лесно прощават и бързо забравят, 
но на възрастните им е трудно, а понякога и въобще не желаят да 
простят. Запомни, че прошката е велико нещо! Прощаването е свет-
лина и живот, а който не прощава сее тъмнина и смърт.

- Бабо! Не ме плаши! Как така сее смърт? –  попита с треперещ 
глас момчето.

- Не се плаши, а се учи! Представи си човешкия живот като една 
голяма книжка с картинки за оцветяване, която Бог ни дава, когато се 
раждаме. Дава ни и бои с всички възможни цветове, които можем да си 
представим. Всеки човек сам си избира цветовете, с които да оцветява 
своята книжка. Ако избереш черната боя и почнеш да оцветяваш с 
нея цяла страница от книжката, какво ще се получи?

- Чернилка! Тъмнина! Ще изчезне цялата картинка.
- Браво! Ти си умно момче. Обърни внимание какво казват хората, когато са ядосани, обидени или 

сърдити: ”Като видях това или като чух онова, така се ядосах, че направо ми причерня пред очите”. Почват 
да оцветяват с черната боя и колкото по-дълго време са в това състояние, толкова повече страници 
и картинки ще заличат и почернят в своята книжка. И ако никога не простят, те ще почернят цялата си 
книжка. Ще покрият всичките си картини с мрак и тъмнина и животът им ще изчезне. Тъмнината е смърт, 
но не е страшна. Един ден ще разбереш. Сега само вярвай и от нищо не се страхувай!

- Разбрах! Бабо, много си умна! Вече не ме е страх! Излизам на игра! – ведро извика момчето и целуна 
баба си по челото, преди да изтича навън.

- Бабо! – извика отново върналото се запъхтяно момче. – Знаеш ли, че ако ползваме само бялата боя, 
пак ще ни изчезне цялата картинка?

- Да! Прав си, сине! Животът не може да бъде нито бял, нито черен. Ние можем да живеем нормално 
и истински, само в един много цветен и пъстър свят. 

 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

19 Октомври 2015, Понеделник
Ден на Българския лекар
Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Българ-

ския лекарски съюз в деня на църковния празник 
преп. Йоан Рилски чудотворец. Светецът е избран за 
покровител на българския лекар, тъй като според пре-
данието той е „извършил много чудеса през живота 
си и подир смъртта си: нахранил овчари, излекувал 
с молитвата си един побъркан, изцерява от разни 
болести благочестиви люде, опазва манастира си 
чрез своята благодатна сила“. На 19-и октомври по 
традиция се връчва и отличието „Лекар на годината“.
Почита се Йоан Рилски Чудотворец
На 19 октомври Православната църква почитта 

паметта на скромния отшелник от Рила планина, 
когото още приживе наричали земен ангел и небе-
сен жител. Преподобният Йоан Рилски Чудотворец е най-великият български 
светец, в чието лице народът вижда покровител и застъпник пред Бога. Свети 
Иван Рилски e роден около 876 г. в село Скрино (Дупнишко), прекарва целият 
си живот в отшелничество в пост и молитва за благополучието на хората. На 
70-годишна възраст преподобният Иван Рилски блажено починал на 18 август 
946 г., погребан е в пещера, където прекарва по-голямата част от живота си. 34 
години след успението си св. Йоан се явил на сън на учениците си им казал да 
пренесат тялото му в крепостта Средец (дн. София). Като отворили гроба му, 
монасите видели нетленно и благоуханно тяло. Прославяйки Бога, с чест те 
го пренесли в София. Това станало на 19 октомври – ден, в който оттогава се 
чества тържествено неговата памет. В Средец мощите на светеца били пазени 
в продължение на два века, през 1183 г. мощите са пренесени в Унгария, но 
скоро след това отново са върнати в Средец. През 1195 г. на същият ден цар 
Асен I тържествено пренася мощите на Свети Йоан в Търново, където остават 
почти три столетия. През 1469 г. реликвата е върната в Рилския манастир. Свети 
Йоан Чудотворец се почита няколко дни в годината - 18 август и 19 октомври 
със съответните служби и литургии, като 19 октомври е патронен празник на 
Рилския манастир, празник на Семинарната църква от Софийската семинария 
и на всички храмове в България, които носят името на Св. Йоан Рилски.

20 Октомври 2015, Вторник
Световен ден за борба с остеопорозата
Отбелязва се по инициатива на Националното дружество за борба с остеопо-

розата на Великобритания с подкрепата на Световната здравна организация 
(СЗО). Остеопорозата е болест, при която плътността и качеството на костта се 
влошават, което води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на 
риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. 
Остеопорозата е обществен здравен проблем в глобален мащаб, който засяга 
една на всеки три жени и един на всеки петима мъже. Значението на проблема 
нараства поради увеличаващото се дълголетие в световен мащаб. Загубата на 
кост няма симптоми и често първият знак за наличието на остеопороза е фрак-
турата. Поради всички тези причини остеопорозата често е наричана „тихата 
епидемия”. Генетичните фактори в голяма степен определят дали даден човек 
има повишен риск от остеопороза. В допълнение, вторичните рискови фактори 
като медицински проблеми и съответните им лечения, влияят негативно върху 
здравето на костите, както и фактори, произтичащи от начина на живот, като 
нездравословно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и 
прекомерна употреба на алкохол. Мерки, които да намалят риска от остеопороза 
и свързаните с него фрактури, са редовните упражнения, диета с достатъчен 
прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, 
здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи, за да може да 
се постави ранна диагноза. За хора с висок риск от 
фрактури са на разположение редица лечения, които 
значително намаляват риска от фрактури. Информа-
цията е на БТА.

24 Октомври 2015, Събота
Световен ден за борба със затлъстяването
По последни данни в света около 525 милиона въз-

растни са със затлъстяване, а лицата с наднормено 
тегло (над 18 годишна възраст) са над 1,5 милиарда. 
Епидемията от затлъстяването на деца засяга всички страни. Над 155 ми-
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. 
Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програ-

ма за кандидатстване, при която фирмите 
могат да получат прилично финансиране 
за да си санират помещения, да изградят 
стаи за почивка,санитарни възли, да въве-
дат практики по подобряване на факторите 
на работната среда и т.н. Характерно за 
проектите е че НЯМА значение дали се из-
пълняват на територията на селски райони 
или в областни градове- всички населени 
места са допустими за кандидатстване по 
програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.
Кой може да кандидатства? 
- Всички фирми, които имат назначен 

персонал
- Фирми, които нямат просрочени задъл-

жения към бюджета и към търговски банки

- Получили финансиране по други про-
екти за същите дейности
Какво можем да финансираме? 
- Модернизация на помещенията, в 

които се намира персонала (подмяна по-
дови настилки, измазване стени, тавани, 
изграждане на стаи за почивка, санитарни 
възли и други)

- внедряване на нови и модернизиране 
на съществуващи технологии

- изграждане или усъвършенстване на 
системата за предотвратяване на рискове 
на работното място

- обезопасяване на машини и съоръ-
жения
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъз-

мездна помощ от стойността на разходите. 
Максимумът, който можете да получите 

като парична сума е 100 000 лева. 



До 20-ти октомври: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец септември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
септември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 октомври.
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ПЛАЩАТ 113 МЛН. ЛВ. НА ФЕРМЕРИ    
113 млн. лв. ще получат българските животновъди 

от 16 октомври. Парите ще бъдат преведени в рамките 
на седмица, съобщават от земеделското министерство. 
Те са 70% от средствата за схемата за обвързано про-
изводство. Това е и максимално разрешеният аванс, 
който може да се плати в първата възможна седмица.
Останалите 30 процента от ставката на глава животно 

ще бъде преведена през декември.
Всички пари, които ще получат българските живот-

новъди за цялата 2015 г., ще достигнат до 250 млн. 
лв. заедно с вече платената национална помощ “де 
минимис”. За сравнение парите за сектор “Животно-
въдство” през миналата година са били 164 млн. лв. От 
агроминистерството уточняват, че повечето средства 
се дължат изцяло на увеличаване на европейското 
финансиране при намаляващи от държавния бюджет.
Индикативните ставки на обвързаната подкрепа са по 

253,60 лв. за млечна крава, 499,36 лв. за биволи, 88,80 
лв. за овце и кози майки.
Допълнително ще бъдат разпределени и 6 млн. евро, 

които бяха отпуснати на България от Европейската 
комисия като подкрепа за тежката ситуация в сектор 
“Мляко”. За кравите 50% от помощта ще е на глава 
животно и 50% на литър мляко.
До края на седмицата продължават и обучителните 

семинари за животновъди, които се организират от 
земеделското министерство и агенцията по безопасност 
на храните.
Кампанията е заради неспазването на ветеринарно-

медицинското законодателство от собствениците на 
животни.
Заради усложнената епизоотична обстановка в Гър-

ция и Турция стопаните трябва да уведомяват веднага 
ветеринарните лекари при признаци на заболяване на 
животните, коментира шефът на агенцията по храните 
д-р Дамян Илиев. Подготвят се и промени в закона за 
ветеринарномедицинската дейност, които засилват 
контрола. В тях е предвидено дори конфискуване и 
умъртвяване на животни без ушни марки или оставени 
без надзор от пастирите.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО
ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

От 26 октомври до 6 ноември фонд “Земеделие” 
обявява прием на заявления за подпомагане по мерките 
от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г.
По мярка А - “Техническа помощ за пчелари и сдру-

жения на пчелари” бюджетът е 350 000 лв., по мярка Б - 
“Борба срещу вароатозата” - 2 200 000 лв., а по мярка В 

- “Мерки за подкре-
па на извършването 
на физико-химичен 
анализ на пчелен 
мед” – 55 000 лв.
Общият размер 

на подпомагане по 
мярка  Г  - “Мер-
ки за подкрепа на 
подновяването на 
пчелните кошери 

в Европейския съюз”, е 1 486 526 лв. От тях 543 263 
лв. е бюджетът за купуване на кошери, 543 263 лв. - за 
поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 
000 лв. - за закупуване на пчелни майки.
Бюджетът по мярка Д - “Сътрудничество със специ-

ализирани органи за осъществяването на практика на 
приложните изследователски програми в областта на 
пчеларството и пчелните продукти”, е 300 000 лв. Тук 
за проучване на мановия мед в района на Родопите са 
предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините 
за загуба на пчелни семейства - 200 000 лв. 

ПРОДАЖБИ НА ХРАНИ ПО ИНТЕРНЕТ -
СЛЕД СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ 

Скоро ще бъде въведен контрол върху онлайн 
търговията с храни, съобщават от министерство за 
земеделието и храните. Всеки обект, който иска да 
продава и по интернет, ще бъде вкаран в регистър, 
проверен и само тогава ще получи разрешение. Това 
предвижда изцяло нов закон за храните, който в мо-
мента се пише от експерти.

“Трябва да сме сигурни, че онлайн търговците имат 
система на работа, която да гарантира безопасността 
на потребителите”,  коментира министър Танева. 
Според нея въвеждането на контрол в тази област е 
задължително, защото продажбите на храни по ин-
тернет заемат все по-голям дял от пазара. Например 
само в София има стотици пицарии, които предлагат 
продуктите си онлайн, но при какви условия се при-
готвят и пренасят храните, не е ясно.
Всъщност въвеждането на правила за онлайн търго-

вията с храни е нещо ново и за Европа. В тази област 
няма общо законодателство на ЕС, а и национално в 
повечето страни членки.
За първи път в новия закон за храните ще бъдат 

включени и изисквания към транспортните средства 
за месо, мляко, хляб и т.н. В момента производителят 
и продавачът подлежат на контрол, но не и начинът, 
по който стоката се доставя. Затова и често например 
хляб се кара в бусове със съмнителна чистота или дори 
с пригодени леки коли тип баничарки.
Другата нова област в закона ще е регламентирането 

на продажбите на хранителни добавки. Те вече са 
огромен пазар, който на практика не се контролира. 
Дори често хранителните добавки се изписват от лич-
ните лекари при лечението на различни заболявания.

„Затова и ще подготвим заедно с колегите от Ми-
нистерството на здравеопазването правила за пред-
лагането на хранителни добавки“, е обяснила Танева.
Причината да се пише изцяло нов закон пък е, че се-

гашният е от далечната вече 1999 г. и не отговаря на съ-
временните условия. Досега той е променян над 30 пъти.

“Надяваме се с него да успеем да върнем доверието 
на потребителите към произвежданите храни у нас и 
да подобрим контрола им”, е казала още земеделски-
ят министър. Тя е напомнила, че България е страна 
без ГМО. През миналата седмица беше изпратено 
уведомление до Европейската комисия, че сме кате-
горично против у нас да се отглеждат генно - моди-
фицирани продукти.

 АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 49 НА 
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Заплащане диагностика и лечение на здрав-

нонеосигурени лица по реда на ПМС N° 17 от 
31.01.2007г. за определяне на условията и реда за 
разходване на целевите средства за диагностика и 
лечение в лечебни заведения за болнична помощ на 
лица, които нямат доход и/или лично имущество, 
което да им осигурява лично участие в здравноо-
сигурителния процес
Нормативно основание:
ПМС № 17 от 31.01.2007 г.
Кратко описание и необходими документи:
Приемане на молби-декларации - подават се в 

заведенията за болнична помощ и се изпращат в 
Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен 
адрес на лицето. Извършване на социална анкета и 
уведомяване на директора на лечебното заведение, в 
което се провежда лечението на лицето за резултата 
от анкетата.
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Отпускане на месечни помощи и средства за дете, 
настанено за отглеждане при роднини и близки и за 
дете, настанено в приемно семейство
Нормативно основание:
Чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за 

закрила на детето и чл. 50 от Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето
Кратко описание и необходими документи:
Приемане на молби-декларации за отпускане на 

месечни помощи за дете, настанено за отглеждане 
при роднини и близки.
Средствата за отглеждане и възпитание на дете 

настанено в приемно семейство се предоставят въз 
основа на административна заповед или съдебно 
решение за настаняване, от доставчика на социалната 
услуга „приемна грижа“, с който приемното семей-
ство е сключило договора по чл. 27, ал. 5 от Закона 
за закрила на детето.
Нормативно основание за отпускане на месечните 

помощи за отглеждане на дете, настанено при родни-
ни и близки и предоставяне на месечни средства за 
дете, настанено в приемно семейство помощта - чл. 
49 и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето.
Месечните помощи за отглеждане на дете, наста-

нено при роднини и близки се отпускат въз основа 
на молба-декларация, по образец (Приложение № 8 
от ППЗЗД), подадена от лицето/семейството, което 
полага грижи за детето, до директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес на 
лицето и след представяне на лична карта или личен 
паспорт.
Необходими документи, които се прилагат към 

молбата:
1. Копие от акта за раждане на детето
2. Заповед на директора на дирекция „Социално 

подпомагане“ или решение на съда за настаняване 
на детето

3. Документ за здравословното състояние на де-
тето - само за деца с физически или психически 
увреждания
При необходимост дирекция „Социално подпома-

гане“ може да изисква и други документи.
Средствата за отглеждане и възпитание на дете, 

настанено в приемно семейство, се предоставят въз 
основа на административна заповед или съдебно 
решение за настаняване на детето, от доставчика на 
социалната услуга „Приемна грижа“, с който прием-
ното семейство е сключило договора по чл. 27, ал. 5 
от Закона за закрила на детето.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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осигурява в Австрия, за да влезе директно в чуждата 
здравноосигурителна система, е необходимо да пред-
стави пред местния здравен фонд формуляр Е104/S041. 
Заявлението за издаване на българския формуляр 
Е104/S041, заедно с копие от личната карта на ли-
цето, се подават в ЦУ на НЗОК или чрез районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене. 
Документитe могат да се подават лично, от родител 
или упълномощено лице. Необходимо е в заявлението 
да се попълнят всички полета. Можете да го изтег-
лите от интернет страницата на НЗОК: www.nhif.bg 
- в меню „Международно сътрудничество“, подменю 
„Европейска интеграция“ - статията за сумиране на 
осигурителни периоди. 
НЗОК ще отрази само завършените здравноосигу-
рителни периоди в България. Срокът за издаване 
на документи съгласно Закона за здравното осигу-
ряване е 1 месец. 
От законова гледна точка е редно чуждата осигу-
рителна институция да изиска по служебен път от 
НЗОК издаването на Е 104, при условие, че лицето 
не пребивава в България, а в страната, която ще 
извърши регистрация с Е 104 - още повече, че тази 
институция ще събира от него дължимите здравно-
осигурителни вноски.

Въпрос: Детето ми е на почти 9 месеца. От други 
майки разбрах, че на 6 месеца педиатърката ни е 
трябвало да ни даде направление за ехография на 
отделителната система. Когато обаче я попитах, 
тя каза, че не се полага. Два пъти вече търся и не ни 
дава. Полага ли се наистина и ако да, при положение 
че скоро детето ми ще навърши 9 месеца, може ли да 
го получим? Благодаря предварително за отговора!
Отговор: Уважаема госпожо, в обхвата на профи-
лактичния преглед на деца до 1 година е включено 
„Ехографско изследване на отделителна система“, 
което се извършва еднократно на 6-месечна възраст 
на детето. Изпълнителят на програмата „Детско здра-
веопазване“ /общопрактикуващ лекар или лекар със 
специалност „Педиатрия“/, насочва детето на 6-месеч-
на възраст за ехографско изследване на отделителната 
система за извършване на преглед към съответния 
специалист. 
Ехографско изследване на отделителна система на 
дете до едногодишна възраст еднократно на 6-ме-
сечна възраст не се извършва, ако родител на детето 
заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това 
изследване, след като получи информация от личния 
лекар за специалистите в страната, които могат да го 
извършат. При необходимост, личният лекар следва да 
издаде направление за извършване на изследването. 
Информация за прегледите и изследванията, които се 
полагат на здравноосигурените лица под 18-годишна 
възраст при извършване на профилактичен преглед, е 
публикувана на сайта на НЗОК в меню „НРД 2015 – за 
медицински дейности” – линк НРД 2015 - Приложе-
ние № 13 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, 
програма „Детско здравеопазване“…

Въпрос: Бях на първичен преглед с направление от 
личния лекар в кожния диспансер. След 1 седмица 
ми предстои контролен преглед, за който от регис-
тратурата на диспансера ми казаха, че трябва пак 
да отида с направление от личния лекар или да си 
заплатя прегледа. Въпроса ми е следния: Трябва ли 
ново направление за контролния преглед?
Отговор: Направлението за консултация със специ-
алист е валидно до 30 календарни дни от издаването 
му. Специалистът определя колко вторични прегледа 
да извърши, като техният брой се определя в рамките 
на 30 дни от извършването на първичния преглед при 
него, в зависимост от необходимостта на провежданото 
лечение. Когато не се изтекли 30 дни от първичния 
преглед при него, може да го посетите без да е необ-
ходимо да вземете ново направление от личния лекар.

Въпрос: Синът ми отскоро живее и работи в 
Австрия. До месец август сме плащали здравните 
му осигуровки. За месец септември 2015 год. вече 
няма да плащаме, тъй като той започна работа 
там. За да му издадат здравноосигурителна карта 
в Австрия му искат документ от България, че вече 
не се осигурява тук. Къде трябва да отида, за да му 
издадат такъв документ. Имам пълномощно да 
действам от негово име.
Отговор: В рамките на здравното осигуряване за удос-
товеряване на завършени периоди на осигуряване се 
използват два равностойни европейски формуляра – Е 
104 и S041. Те дават възможност лице, което започне 
да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП 
или Швейцария, да придобие здравноосигурителни 
права в резултат на признаване на предходния му 
осигурителен стаж. Тъй като синът Ви  вече работи и 



ПЪЛНЕНИ КАМБИ
С ГРОЗДЕ И МОРКОВИ 

Продукти: 800мл: 8 кг едри 
камби; 2 кг моркови; 2кг 
карфиол; 2кг едро бяло грозде; 
1кг целина; 0.3кг сол; 0.1кг 
захар; 0.2кг мед; 0.4кг олио; 
1 литър оцет. Подправки - 
черен пипер, дафинов лист
Приготвяне: 
Почистените камби се посоляват отвътре със сол и 

захар. Другите зеленчуци също се почистват, измиват 
и нарязват и се разбъркват с останалата сол и захар. 
Оставят се да престоят едно денонощие. От олиото, 
меда, оцета и подправките се приготвя гореща марината, 
с която се подправят зеленчуците. Камбите се пълнят със 
зеленчуковата плънка, най-отгоре се нареждат зърната 
грозде. Камбите се нареждат в буркан с отвора нагоре. 
Заливат се с маринатата, притискат се и се съхраняват на 
хладно. След 10 дни туршията е готова за консумация.

 КАШЛИЦА – НАРОДНИ,
БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ  

Диагноза кашлица няма да намерите. Тя не е забо-
ляване, а симптом, обикновено на заболяване на ди-
хателните пътища, но с нея се манифестират и някои 
инфекциозни заболявания или общо неразположение 
на организма.
Кашлицата може да бъде суха, дрезгава, влажна, 

коклюшоподобна (т.е. характерната за магарешка 
кашлица ), лаеща, пристъпна, спастична; зад това мно-
гообразие от имена ( а списъкът може да бъде продъл-
жен ), се крият действителните причина за кашлицата.
Гръден компрес при упорита кашлица
Обикновеният гръден компрес може много добре 

да се замести от „жилетка“: двоен лен, старо памучно 
платно или бархет от един пласт се крои във вид на 
мъжка жилетка без ръкави по мярка на болния. 
Необходима е друга жилетка (или фланела) от вълна 

с ръкави, с около 4-5 см по-дълга от първата. Памуч-
ната жилетка се намокря (във вода или отварка от три-
на), изстисква се добре, облича се на голо тяло и отго-
ре веднага се облича вълнената жилетка. След това се 
бинтова така, че да прилепне до гръдния кош, без да 
пречи на дишането. 
Този компрес е много полезен както при възраст-

ни, така и при по-големи деца, особено при хроничен 
бронхит и упорита кашлица. Компресът може да прес-
тои цяла нощ.
За улесняване отделянето на храчки
Ползвайте целина, хрян, майорана, лопен, мента, 

жълт кантарион, червен кромид лук, иглика, подбел, 
трицветна теменуга. Отхрачващо действие имат още 
лечебна ружа, слез, ис-
ландски лишей, борови 
връхчета, евкалипт, лене-
но семе, подбел, трицвет-
на теменуга, иглика, липа, 
кисел трън, медуница, 
сладък корен.
Билки, които смекчават 

лигавицата и успокояват 
кашлицата
Лопен, черен оман, евкалипт, слез, риган, 

мента,иглика, медуница, мащерка, трицветна темену-
га, медицинска ружа, исландски лишей.
Оригинална рецепта при силна простуда
Градински чай, седефче, подбел, босилек, жививляк 

- смесват се и се вземат 2 супени лъжици. Попарват се 
в 600 мл вода, захлупват се и престояват до сутринта. 
След това отварата се прецежда и се пие три пъти на 
ден по една винена чаша преди ядене.
Още билкови рецепти при кашлица
Взимате сухите люспи на 10 глави лук и ги сваре-

те във вода, все едно варите чай. Прецедете водата 
през фина цедка и в нея сложете 1/2кг. пчелен мед, 
1-2 лъжички счукан синап и 1-2 лъжички ленено семе. 
Взимайте по 1 лъжичка от тази смес 3 пъти дневно: 
сутрин, обед и вечер. 
Вземете една стиска троскот и да го варите 15 мин. 

Сутрин, обед и вечер изпивайте по една чаша от от-
варата. Тя е хранителна, а и от друга страна действа 
и лечебно. Успоредно с това си намажете гърлото със 
зехтин и вътрешно вземайте по малко от него. 
Против кашлица също се препоръчва и чай от синя 

тинтява с мед или чай от мащерка, бял и жълт равнец, 
дребна лайкучка и зелени листа от ягода. 
За силна кашлица вземете и настържете черна ряпа. 

След това я изцедете хубаво и всяка вечер ще изпива-
те по една кафена чашка. 
Ето една лесна и ефикасна рецепта: вземете мед, 

черен пипер, ленено семе и индийско орехче. Всичко 
това се счуква и смесва много добре. Взима се на все-
ки час по една кафена лъжичка. 
При кашлица си пригответе индийско орехче, мед 

и черен пипер. Стопете медът и счукайте индийското 
орехче и черния пипер. Разбъркайте трите елемента, 
докато получите еднородна маса, сходна на маджуна. 
След това си слагайте от него по малко в устата и го 
смучете. 
При магарешка кашлица сварете листа от див кестен 

на чай и пийте водата.

ЛУКОВИЦИТЕ ДА СА ЗАСАДЕНИ, 
КОГАТО СЕ ЗАХЛАДИ ТРАЙНО
Тези, които цъфтят през пролетта се засаждат нае-

сен - в края на септември и основно през октомври. 
Важното е, температурата в почвата трайно да се по-
нижи под 10°С.
Колкото са по-едри, толкова по-дълбоко
Дълбочината на засаждане зависи от много факто-

ри. Първият и основен, това е едрината на луковиците. 
При отделните видове тя е различна. Освен това при 
възпроизводството си всяко отделно растение всяка 
година образува нови луковици с различни размери.
Най- дълбоко се засаждат най-едрите. Затова, кога-

то посочваме дълбочината в сантиметри, тя се отнася 
за най-едрите луковици от да-
ден вид.
Според правилата в гради-

нарството дълбочината на за-
саждане е равна на три пъти 
височината на луковицата. 
Само за нарциса, който е с по-
тесни и дълги луковици тя е 
два пъти височината ѝ .
Типът почва е от значение
Дълбочината на засаждане много зависи от типа на 

почвата. Колкото по-лека е тя, толкова по-на дълбоко 
трябва да се засажда.
Най-дълбоко се засаждат луковиците на лилиума - 

основата им трябва да положите на 15-20 см.
На тази дълбочина се засажда и фритилария импе-

риалис - ходжовото лале, и някои от холандските сор-
тове лалета.
Ако почвата е песъчлива, ще трябва да засадите лу-

ковиците малко по-дълбоко от това, което е посочено 
като норма.
ПРАВИЛАТА:
На 15 см се засаждат лалета, зюмбюл, нарцис, деко-

ративен лук.
На 10 см се засаждат камаси, агапантус, дребно-

цветната фритилария.
На 8 см се засаждат минзухари, мразовец, кокиче, 

мускари, блатно кокиче.
На 5 см се засаждат синчец, пушкиния, коридалис, 

иксия, хинодокса, ерантус.
Ако сте се снабдили с луковици от някои нови, не-

посочени видове, ползвайте правилото, за да получите 
дълбочината, да утроите размера на луковицата с ко-
ято разполагате.

.СОЛТА ЗАБАВЯ ПУБЕРТЕТА
Диета с високо съдържание на сол може да забави на-

чалото на пубертета, установиха учени от университета 
в Уайоминг в САЩ.
Световната здравна организация препоръчва на въз-

растните да консумират не повече от 5 грама сол на ден. 
По време на Европейския конгрес по ендокринология 

бяха обявени резултатите от ново проучване, според ко-
ето излишната сол в хранителния режим може да забави 
настъпването на пубертета. Това от своя страна носи от-
рицателни последици за репродуктивното здраве.
Излишната сол заба-

вя промените в орга-
низма, но липсата на 
сол в храната също има 
неблагоприятен ефект. 
Ако децата ви прекаля-
ват със солта в края на 
пубертета, това може да 
доведе до поведенчес-
ки проблеми и намале-
на плодовитост. Откритията са направени след тестове 
върху лабораторни плъхове.
Световната здравна организация препоръчва на въз-

растните да консумират не повече от 5 грама сол на ден. 
Средният британец консумира повече от 8 грама сол на 
ден, а американците приемат по 10 грам на ден. Според 
експерти това от части се дължи на широко разпростра-
нените заведения за бързо хранене.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Здравец
Geranium Macrrorhizium

Здравеца е род растения, състоящ се от 422 вида 
едногодишни, двугодишни и целогодишни растения, 
които виреят в умерения 
пояс и в планините на тро-
пиците, но най-вече в из-
точното Средиземноморие.
По-известните видове 

култивиран здравец са:
* Блатен здравец (Geranium 

palustre)
*  Бохемски  здравец 

(Geranium bohemicum)
* Едростълбчест здравец (Geranium macrostyllum)
Основните видове диворастящ здравец са:

* Geranium columbinum - Гълъбов здравец
* Geranium dissectum - Насеченолистен здравец
* Geranium lucidum - Блестящ здравец
* Geranium macrorrhizum - Обикновен здравец
* Geranium molle - Нежен здравец
* Geranium nodosum
* Geranium phaeum - Кафяв здравец
* Geranium pratense - Син здравец
* Geranium pyrenaicum - Пиренейски здравец
* Geranium robertianum - Зловонен здравец
* Geranium rotundifolium
* Geranium sanguineum - Кървавочервен здравец
* Geranium sessilifl orum
* Geranium sylvaticum - Горски здравец

 Описание: Многогодишно тревисто растение с 
характерна приятна миризма и силно развито хори-
зонтално коренище. Стъблата са 15-40 сантиметра 
високи, покрити с жлезисти власинки. Цветовете са 
виолетовочервени или розови. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Расте по влажни, сенчести, тре-

висти, каменисти места в предпланините и планините 
от 300 до 2500 метра надморска височина.
Употребяема част: Използват се стръковете събра-

ни по време на цъфтеж.
Действие: Капиляроукрепващо, противовъзпали-

телно, хипотензивно. Понижава артериалното наля-
гане у хипертоници и тонизира капилярите и вените.
Приложения: листа: лечебно средство при хи-

пертония -  понижават нивото на кръвната захар 
при диабетици, коренище: кръвоспиращо, проти-
вовъзпалително и запичащо средство, коренище: 
при кръвоизливи от венците, хемороиди, при кожни 
заболявания.
Като продукт: Здравец - суха билка
Може да се използва при: диабет, хипертония, 

хемороиди, диария, има болкоуспокоително и анти-
фебриално действие.
Външно: при дермопатии.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

се запарват в 500 грама вряла вода. Прецежда се и се 
пие по 120 грама преди ядене.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

София. Мъж си стои в колата в традиционното задръст-
ване. Неочаквано на стъклото се чука: 

- Какво искате? - пита мъжът. 
- Ами, разбирате ли, терористи са хванали за заложник 

Симеон Дянков и искат 10 милиона долара откуп. В противен 
случай ще го залеят с бензин и ще го запалят. Ние решихме 
да минем по колите и който колкото даде - да помогнем. 

- Някой дал ли е нещо? 
- Дават - по 2-3 литра!

Иванчо се прибира от училище и казва на майка си:
– Мамо научих числата до 10. 1,3,4,5,6,7,8,9,10.
Майката:
– А къде е двойката? В бележника!
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