
26 октомври - 1 ноември 2015 г., година (XI), 43 /523

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

С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е при-
ет Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд „ С един 
лев в помощ на болните деца от община Сатовча“. 
Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от общи-

на Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български 
граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни 
процедури в страната и чужбина. 

Бюджетът на фонда се формира предимно от парич-
ни дарения. Дарения могат да бъдат направени по бан-
кова сметка: 

IBAN -   BG98DEMI92408400043012
BIC: DEMIBGSF
Код на вид плащане: 445100
Общинска администрация - Сатовча
Търговска банка „Д” - АД   - клон Г.Делчев
Целият живот на човек протича в опити: опитва се 

да кара колело, опитва се да напише домашните си, 
опитва се да работи повече. Неусетно прохождаме, но 
първите ни стъпки винаги са към онези хора, чиято 
любов към нас е неизмерима. 
Затова Ви приканваме да направим общи стъпки 

към милосърдието и благотворителността и да дарим 
на децата на община Сатовча още години живот, за да 
бъдат с онези, които обичат. 
Всяко велико дело започва с благородно намерение. 
Проявете благотворителност за набиране на финансови средства към общинския фонд! 
Дарете усмивка и шанс за развитие! Спасете живот!

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА  БАЗА  НА  М .  ПЛЕТЕНСКИ  ЧАРК
ДО  СЪРЦЕТО  НА  ПРИРОДАТА

Кой ли не е търсил глътка отдих сред величествената природа на Родопите? Да 
отпочине на сянка до чешма, да чува как бистрата вода не спира да влива живот. Да 
се радва на закачливото слънце, което ту проблясва, ту се скрива зад боровите клони. 
Да се потопи в мира и съвършенството на балкана. Гората се отплаща щедро на всеки 
свой посетител с чист и свеж въздух, тишина и уединение.

 Без да губите и минута време, вземете си почивка на едно такова магично място – 
туристическа база „Плетенски чарк“. Разположена е в местността „Плетенски чарк“ 
и се стопанисва от Общинска администрация Сатовча. Базата бе обновена по проект 
„Сатовча – мост между страни и туристически дестинации“, финансиран по Програ-
ма ФАР, Трансгранично сътрудничество с Република Македония.

 Центърът предлага много и разнообразни туристически услуги, свързани с бита и 
културата на нашето население. Сградата може да се използва и за детски екологичен 
лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, които желаят да подготвят 
сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и други ястия по сатовчански 
рецепти, както и да берат горски билки и плодове. Легловата база на „Плетенски 
чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред природата, подхо-

дящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Местността се на-
мира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. Базата ще ви подари 
минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - оставена в 
покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в хармония с всичко около нея.

 Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466

ЗАБРАНА ЗА БЕЗПРИЗОРНО И БЕЗСТОПАНСТВЕНО 
ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИ И ВПРЕГАТЕН ДОБИТЪК 
С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне 

на огради, влизане на животни в частна собственост, кражби на домашни 
животни и други, които нарушават безопасността и реда в община Сатовча 
и в изпълнение разпоредбите на Наредба №1 за опазване на озеленени-
те площи и декоративна растителност и Закона за опазване на селскосто-
панското имущество об-
щинското ръководство 
издаде нарочна заповед, 
с която се забрани без-
стопанственото пускане 
и пашуване на всякакъв 
вид домашни животни 
и безпризорен впрега-
тен добитък по улици, 
паркове и градини за об-
ществено ползване, как-
то и извън населените 
места на територията на 
община Сатовча. Кмето-
вете на населени места 
имат задължението по надлежен ред да запознаят населението за въведе-
ната забрана, както и да следят стриктно за изпълнението й и недопускат 
безстопанствено свободно движещи се домашни животни и безпризорен 
впрегатен добитък на територията на населеното място и извън него. Също 
така при констатиране на нарушения кметовете на населени места имат 
задължението да прилагат разпоредбите на Наредба №1 за опазване на об-
ществения ред в Община Сатовча, Закона за опазване на селскостопанското 
имущество и налагат административни наказания – глоби на нарушителите 
в размер на 100 лева, а при нанесена материална щета на имот и/или иму-
щество – стойността на щетата. Изпълнението на заповедта е възложена на 
кметовете на населени места, еколога на общината и екополицаите, като 
цялостният контрол е на заместник-кмета Илхан Карагьозов.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ПО ЗИМНОТО
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и организиране на дей-
ностите по зимното поддържане на пътищата на територията на община 
Сатовча, както и с цел недопускане на ПТП, от Общинската администра-
ция издадоха нарочна заповед, чрез която се възлага на кметовете на кмет-
ства в срок до 01.11.2015 година 
да организират освобождаването 
на уличните платна и тротоари-
те по населените места от дърва 
за огрев, оборски тор, строител-
ни материали и други, които ще  
възпрепятстват нормалното сне-
гопочистване и опесъчаване през 
зимния сезон. Чрез издадената 
заповед кметовете на населени 
места носят отговорност за до-
брата организация и безпроблем-
но снегопочистване и опесъчава-
не през зимния период, както и за 
възникнал инцидент при ПТП, вследствие на неизпълнението на заповедта. 
Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Началник 
участък „Полиция” Сатовча Николай Начев. Кметовете на кметства чрез 
своя заповед и предупредителни писма ще уведомят собствениците на ма-
териали, затрудняващи движението на пешеходци по тротоарите и техни-
ката за зимно поддържане. 

ПРЕВАНТИВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
В предвид настъпващия есенно- зимен сезон и с превантивна цел е необ-

ходимо да се предприемат спешни мерки по пожарната безопасност, както 
на всички учреждения, така и на частните жилищни сгради, отопляващи 
се предимно с дърва за огрев. Всеки собственик или ползвател на сграда е 
необходимо преди започването на 
отоплителния сезон да извърши 
проверка за добрата проходимост 
на коминните тела. При необхо-
димост да се извърши почистване 
и ремонт на същите, за да се избе-
гнат неприятни инциденти. Необ-
ходимо е и превантивно да бъдат 
проверени всички електрически и 
газови уреди, с които се предвиж-
да отоплението през есенно-зим-
ния период, както и припомняне 
на безопасната работа с тях.



на Марадона, а и в историята на футбола, е четвъртфинала срещу Англия. В този мач 
Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След мача Марадона произнася зна-
менитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била ръката на Бога“. От тогава наричат гола 
„Божията ръка“. Главният съдия Али Бин Насер признава гола след консултация със 
страничния съдия българина Богдан Дочев. Вторият му гол в същият мач, е считан от 
мнозина за един от най-красивите - след грандиозен спринт през цялото игрище, фин-
тирайки шест английски играчи. ФИФА определя това попадение като „Голът на века“. 
Марадона е избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното първенство през 
1986 г. През последните години Марадона открито показва съпричастност към левите 
идеологии - сприятелява се с кубинския лидер Фидел Кастро, докато се лекува в Куба. 
На левия си крак има татуиран портрет на Кастро, а на дясното си рамо - на Че Гевара. 
Марадона е привърженик и на венецуелския президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава 
Венецуела за среща с Чавес. След срещата Марадона заявява, че е дошъл с цел да се 
срещне с „велик човек“, но се е срещнал с един „гигантски човек“.
Ден в памет на жертвите на политическите репресии
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 октомври 

1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лагерите в Мордова и 
Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР.

31 Октомври 2015, Събота
Отпускане на целеви помощи за отопление
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ 

за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г.
Молбите се приемат от 1 юли 2015 г. в дирекциите по постоянен адрес. Право на 

помощ имат всички лица и семейства, които за последните шест месеца имат доходи, 
по-ниски или равни на диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на 
условията, посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социал-
но подпомагане. В молбата-декларация задължително се заявява видът на ползваното 
отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при 
отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена фактура. 
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2015 г. до 31 март 
2016 г. Целевата помощ за отопление за сезон 2015-2016 е в размер на 72,20 лв. месечно, 
или общо 361 лв. за петте зимни месеца.
Ден на вси светии (Хелоуин)
Католически празник, утвърден от папа Григорий Четвърти през 853 г., като ден за по-

чит към всички християнски светци и мъченици. Отбелязва се в нощта срещу 1 ноември. 
Особено е популярен в Ирландия, Великобритания, САЩ и Канада. Предполага се, че 
тържествата на този ден са свързани с древна келтска традиция. На 1 ноември келтите 
празнували Нова година - Самейн. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря 
границата между мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година 
навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова живите се 
маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата да уплашат привиденията 
и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, за да не влизат в домовете им. След 
това се събирали около големи огньове, запалени от жреците.

1 Ноември 2015, Неделя
Ден на българската журналистика 
Отбеляза се с решение на 6-ия конгрес на Съюза на българските 

журналисти (1981) в Деня на народните будители. На този ден 
през 1891 г. излиза бр. 1 на в. „Работник“.
Ден на народните будители
Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално осво-

бождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.
Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, 

Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, 
братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри 
Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.
За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 

ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет 
на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен.
Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет 

от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден 
на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРИТЧА:  ПРИЧИНАТА ЗА ТОЧНОСТТА 
Лао Дзъ се учел да стреля. Улучил целта и поискал напътствие от Стража на Границите. Стражът на 

Границите задал въпроса: 
— Знаеш ли защо улучи целта? 
— Не зная. 
— Значи още не си овладял изкуството. Лао Дзъ си тръгнал и се упражнявал още три години, преди 

да се върне. Стражът на Границите попитал: 
— Знаеш защо улучи целта? 
— Зная, — отговорил Лао Дзъ. 
— Сега вече си овладял изкуството! Пази го и не забравяй! Постъпвай така, когато изучаваш не 

само стрелбата, но и самия себе си и царството. Защото мъдрият човек познава не съществуванието 
и смъртта, а техните причини. 

ОГРОМНОТО ДЪРВО 
Когато Дзици от Нанбо се разхождал из планината Шан, видял огромно дърво, което отдалеч се 

откроявало сред останалите. Под разкошната му корона можели да се скрият хиляда бойни колесници. 
— Какво е това дърво? — възкликнал Дзици. — По всичко личи, че не е като останалите. 
Погледнал нагоре и видял, че клоните на дървото са толкова криви, че от тях не могат да се направят 

нито стълбове, нито дъски. Погледнал надолу към могъщите му корени и видял, че те са така извити, че 
от тях не може да се направи нищо. Близнал едно от листата и ужасно му подлютяло. А миризмата им 
била такава, че му се повръщало и главата го боляла три дни. 
Дзици казал: „Дървото не става за нищо, затова и е порасло така голямо. Сега разбирам защо най-

светлите умове на света са направени от материал, който не е нужен никому!“ 

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

26 Октомври 2015, Понеделник
Димитрoвдeн
Българската православна църква почита днес паметта на Св. Великомъченик 

Димитрий Мироточец - в разговорната реч празникът се нарича Димитровден. 
Народният култ към Св. Димитър го представя като по-голям брат-близнак на 
Св. Георги. Широко разпространена е поговорката „Св. Георги лято носи, а Св. 
Димитър - зима“. Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със 
света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите Задушници. 
В народния календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното 
време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на 
Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът 
се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва 
традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни 
работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича 
още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия от птици и 
зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ в., бил управител 
на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен в тъмница 
и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 г. В 
иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон, 
в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най-рано култът 
към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в Тракия 
и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески нападе-
ния. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По-късно 
българи и гърци започнали разпалено да си оспорват „покровителството на 
небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския му произход 
от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби 
го почитат като патрон на цялото славянство.
Празник на строителя
Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. По 

стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).
 28 Октомври 2015, Сряда
Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар
На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Лъчезара/

Лъчезар. На този ден православната църква почита паметта на Св. великомъ-
ченица Параскева. Свв. мъченици Терентий и Неонила 
и чадата им. Св. преподобни Стефан Саваит. Св. Дими-
трий Ростовски.
Международен ден на анимацията
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международ-

ната асоциация на анимационното кино. Годишнина от 
първата прожекция /1892/ в Париж, Франция, на т. нар. 
светлинни пантомими, осъществена с прожекционен 
апарат - праксиноскоп, дело на френския художник и 
фотограф Емил Рейно.

29 Октомври 2015, Четвъртък
Ден на бесарабските българи
Датата е избрана през 1938 г. от потомците на бесараб-

ските и таврийските българи по повод 100-годишнината 
от освещаването на катедралния храм „Свето Преображение господне“ в град 
Болград, Румъния (29 октомври 1838 г.). Тогава се ражда инициативата 29 
октомври (16 октомври ст. ст. ) да бъде Ден на бесарабските българи.
В изграждането на храма е вложен доброволният труд на 10 000 преселници 

от българските земи. Храмът се освещава от бесарабския владика архиепис-
коп Кишиневски в присъствието на хиляди хора - домакини и гости от 82-те 
български колонии, а тържествата по този повод продължават четири дни. 
Тогава за пръв път зазвъняват петте големи камбани на новия храм. Тази част 
на Бесарабия е била в пределите на Руската империя, а българските пресел-
ници са имали статут на колонисти. Основните бежански вълни на масово 
преселване отвъд Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни 
конфликти и са мотивирани от руската протекционистична политика спрямо 
изселващото се население от поробена България. Така в края на 18 и през 
19-и век около 400 000 българи се преселват в княжествата Влашко, Молдова 
и Бесарабия. Съгласно дадените им права и привилегии, организират свои 
колонии, основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.
Световен ден за борба с псориазиса
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната федерация на 

дружествата за борба с псориазиса. Близо 125 млн. души по света страдат от 
това заболяване. Мотото на деня за 2015 г. е: „Надежда. Действие. Промяна“.

30 Октомври 2015, Петък
55 години от рождението на Марадона
55 години от рождението на Марадона - Диего Армандо Ма-

радона /1960/, аржентински футболист. За националния отбор 
на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На Световното 
първенство в Мексико през 1986 г. Марадона извежда Аржен-
тина до световната купа (на финала Аржентина побеждава 
Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящите се мачове 
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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: 30.11.2015 г.
 Целта на процедурата е да бъдат съз-

дадени условия за подпомогне децата от 
етническите малцинства и/или от марги-
нализирани обществени групи/ и от семей-
ства, търсещи или получили международна 
закрила, да се изградят като пълноценни 
граждани и за успешната им професионал-
на, социална и личностна реализация.

• Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 50 000 лв. 

• Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 500 000 лв

 БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ Е В РАЗМЕР НА 100 %.

>  Допустими кандидати: 
• общини (или райони на общини);
• детски градини; общински училища с 

подготвителни групи;
• юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност.
 >  Допустими партньори: 
• общини (или райони на общини); 
• детски градини; общински училища с 

подготвителни групи; 
• юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие 

за кандидатстване.
> Допустими целеви групи:
• деца от етническите малцинства и/

или от маргинализирани групи12 и/или от 
семейства,
търсещи или получили международна 

закрила;
• родители.



До 31 –ти октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по  

ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие 

на годината за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от 
ЗДЗП за предходното тримесечие. 
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ОТ 2 НОЕМВРИ СТАРТИРА СХЕМА
„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“   

Държавен фонд „Земеделие“ обявява от 2 до 13 но-
ември 2015 г. прием на заявления по схема „Училищно 
мляко“. В нея могат да участват учебни заведения, ед-
нолични търговци, търговски дружества, кооперации, 
признати организации на производители и общини. 
Документи ще се приемат в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“.

„Училищно мляко“ ще обхване децата от 1 до 4 
клас, както и тези в детските градини в държавните, 
общинските и частните заведения. Схемата има за цел 
да насърчи консумацията на прясно и кисело мляко и 
други млечни продукти, като по този начин допринася 
за подобряване на хранителните навици на децата.
В България „Училищно мляко“ се прилага от 2009 

г., като интересът към нея до 2014 г. беше слаб, по-
ради ниското ниво на подпомагане от Европейския 
фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Като 
част от проведената през 2013 г. реформа на общата 
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше дадена 
възможност на държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, да изготвят стратегия за нейното 
прилагане на национално равнище. От тази година На-
ционалната стратегия за прилагане на схемата е факт.
В края на септември беше обнародвана и Наредба 

за условията и реда за прилагане на схема „Училищно 
мляко”.

КАКВИ ТОЧКИ ЩЕ СЕ ДАВАТ НА 
ПРОЕКТИТЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ 

ПО ПОДМЯРКА 4.2
В проектонаредбата за подмярка 4.2 за преработка 

на земеделска продукция от ПРСР 2014-2020, изгот-
вена от МЗХ, вече са заложени критериите за подбор.
Те предизвикват силен интерес сред кандидатите, 

за които приемът ще бъде отворен някъде в средата 
на ноември.
Отново се очерта-

ва да има огромна 
конкуренция между 
тях, защото бюдже-
тът на подмярката 
пак няма да може 
да стигне за всички, 
очакват в агроми-
нистерството.
Кои  кандидати 

имат шанс за пове-
че точки?
Проектите за инвестиции за преработка на суровини 

от чувствителни сектори ще получават максимален 
брой от 30 точки.
Когато инвестициите по проекта водят до повиша-

ване на енергийната ефективност с минимум 10%, ще 
се присъждат още 5 точки.
Също още 5 точки ще се дават, ако над 30% от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са 
свързани с иновации.
За проекти, в които е заложена преработка и произ-

водство на сертифицирани биологични продукти ще 
се дават 10 точки.
Кандидатите от Северозападна България този път 

са разделени на по-богати и по-бедни зони.

ТРЪГВАТ СУБСИДИИТЕ ЗА
ЖИВОТНОВЪДИ ПО СХЕМИТЕ
ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА  

Фонд „Земеделие“ започва изплащането на суб-
сидии за подпомагане на сектор „Животновъдство“. 
Повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи 
крави, над 14 000 собственици на кози и овце, както 
и 239 фермери, които  гледат биволи, ще получат 
подпомагане по схемите за обвързана подкрепа. Право 
на субсидии по схемите имат фермери, които са ре-
гистрирани като земеделски производители съгласно 
чл. 7 от ЗПЗП. 

 Окончателният размер на ставките, който се опре-
деля след проверка на земеделските стопани, заявили 
подпомагане, предвижда субсидията от 257 лв . на 
животно по Схемата за обвързано подпомагане за 
млечни крави. По Схемата за обвързано подпомагане 
за месодайни крави и/или юници ставката е 252 лв. на 
животно, а за овце-майки и/или кози-майки – 90 лв. 
За животни под селекционен контрол подпомагането 
за млечни крави и/или месодайни крави е 378 лв., а 
за овце-майки и/или кози-майки – 68 лв. По Схемата 
за обвързано подпомагане за биволи субсидията е в 
размер на 509 лв. за глава.
Първият транш от средствата по всички схеми за 

обвързано производство в животновъдството (70%) 
ще бъдe преведен по сметките на стопаните от 19 до 23 
октомври. Общата сума, която ще получат фермерите, 
е около 90 млн. лв. Вторият транш от субсидията за 
глава животно ще бъде изплатен през месец декември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

на оказаната медицинска помощ. Последващо чуждият 
здравноосигурителен фонд изисква от НЗОК да възста-
нови направените разходи за лечението. Формулярът 
за планово лечение в друга държава от ЕС S2 покрива 
разноските само за лечебните дейности, които се запла-
щат и за местните осигурени лица от здравните фон-
дове в другата държава. За сметка на пациента остават 
потребителските такси, хонорарите на някои лекари, 
допълнителните изследвания, нощувките в хотел или 
болнично общежитие, транспортните разходи, разходите 
за самостоятелна стая в болницата, разходите за придру-
жител, цената на всички допълнителни процедури извън 
стандартното лечение – т.е. всички разходи, които не 
се покриват от задължителното здравно осигуряване в 
другата държава и се заплащат лично и от местните па-
циенти (или се покриват от тяхно местно допълнително/
доброволно здравно осигуряване).
ІІ. Кандидатстването за възстановяване на заплатени 
разходи за лечение в ЕС в съответствие с директивата 
за упражняване на правата на пациентите при трансгра-
нично здравно обслужване е свързано с възстановяване 
на разходите за предоставеното здравно обслужване в 
държавата членка по местолечение - само до размера 
на разходите, които НЗОК или Министерството на 
здравеопазването заплащат за съответното здравно 
обслужване, ако то е извършено на територията на Ре-
публика България. 
Разликата между лечението по реда на регламентите и по 
реда на директивата е, че съгласно директивата пациен-
тът лично заплаща стойността на лечението си в другата 
държава – по определените от здравното заведение цени, 
а нивото на възстановяване на извършените разходи е 
само до нивото на националните цени в компетентната 
държава, или ако цените в компетентната държава са 
по-високи – само до нивото на реално заплатените раз-
ходи. При използване на реда на директивата, здравните 
услуги могат да се ползват от всякакви доставчици на 
услуги, независимо от вида на тяхното финансиране 
и без значение дали доставчиците работят с местните 
здравноосигурителни фондове. Тук също са възможни 
две хипотези:
1. При възстановяване на разходите, заплатени в ЕС за 
извънболнични здравни услуги не се изисква предвари-
телно разрешение от НЗОК за последващо възстановя-
ване на разходите. Разходите се възстановяват само до 
размера, който НЗОК и/или МЗ заплащат за аналогични 
здравни услуги в България, ако такива услуги се предос-
тавят и имат определена цена в страната.
2. При възстановяване на разходите, заплатени в ЕС за 
високоспециализирани извънболнични и/или болнични 
здравни услуги, или за лекарства, предназначени за 
лечение на злокачествени заболявания в условията на 
болничната медицинска помощ и заплащани от НЗОК 
извън стойността на съответните клинични пътеки и 
процедури, се изисква предварително разрешение от 
НЗОК за последващото възстановяване на разходите. Не-
зависимо от разрешението, разходите за този вид услуги 
се възстановяват също само до размера, който НЗОК и/
или МЗ заплащат за аналогични услуги в България, ако 
те се предоставят и имат определена цена в страната.
Преценката за основанията за издаване на предвари-
телно разрешение за възстановяване на разходите за 
трансгранично здравно обслужване в ЕС се извършва 
от националните консултанти по съответните забо-
лявания, и от председателите на съответните научни 
дружества. Те предварително дават писмени становища 
относно състоянието на всеки пациент и възможността/ 
невъзможността за провеждане на лечението в разумен 
медицински срок в България, съобразявайки се с веро-
ятното развитие на заболяването и с отчитане степента 
на болка при всеки пациент.
Съществената разлика между разрешението по реда на 
регламентите за координация на социалната сигурност и 
разрешението по реда на Директива 2011/24/ЕС е, че по 
реда на Директивата пациентът лично заплаща стойността 
на цялото лечение и съпътстващите го здравни грижи – по 
цените на чуждото лечебно заведение, а последващо раз-
ходите се възстановяват само до размера, който НЗОК или 
МЗ покриват за аналогично лечение в България. Разликата 
в цената на съответната здравна услуга в ЕС и в България, 
разходите за настаняване, транспорт, придружител и др. 
под. остават за сметка на пациента.

Въпрос: Дъщеря ми е с диагностицирани епилеп-
тични пристъпи. Не може да се постави конкрет-
на диагноза и да се предприеме адекватно лечение. 
Желаем да потърсим второ мнение в Австрия. При 
какви условия направените от нас разноски ще 
бъдат възстановени от Здравната каса?
Отговор: Уважаеми господине, в съответствие с 
действащото европейско законодателство, начините 
за кандидатстване за възстановяване на разходите, 
заплатени за проведено лечение на територията на 
друга държава от Европейския съюз (ЕС), държава 
по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) или на територията на Конфе-
дерация Швейцария са два:
- По реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координа-
ция на системите за социална сигурност, или
- По реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване 
на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване.
І. Кандидатстването за възстановяване на заплатени 
разходи за лечение в ЕС/ЕИП/Швейцария, в съот-
ветствие с Регламент (ЕО) № 883/2004, включва 
следните варианти:
1. Възстановяване на разходи, заплатени за необхо-
дима медицинска помощ при временен престой в 
ЕС/ЕИП/Швейцария, когато целта на престоя не е 
била медицинска/лечебна, а осигуреното лице е по-
сетило другата държава с цел туризъм, краткосрочна 
командировка, редовно обучение в средно или висше 
учебно заведение, или на гости.
В този случай медицинските специалисти в другата 
държава преценяват доколко спешно или неотложно 
е състоянието на пациента и в какъв обем и вид ще са 
необходимите лечебни дейности, за да не се прекрати 
предварително планираният престой там. В случай, 
че чуждият пациент лично е заплатил стойността 
на оказаното му спешно медицинско лечение, при 
завръщане в държавата по осигуряването той може 
да кандидатства пред здравноосигурителната си ин-
ституция за възстановяване на извършените разходи, 
в един от двата варианта – 
- до нивото, което заплаща за аналогично лечение 
собствената му осигурителна институция (по норма-
тивно определените национални тарифи), или
- до размера на цените, които чуждата здравнооси-
гурителна институция заплаща за същото лечение за 
местните осигурени лица. При този вариант се обме-
ня информация между компетентния здравен фонд и 
здравния фонд в държавата по лечение на пациента, 
за да се уточнят какви са националните тарифи в 
другата държава и дали помощта е ползвана в лечебно 
заведение, работещо с местен здравноосигурителен 
фонд. Този вариант отнема значителен период от 
време поради липсата на изрично посочени срокове 
за получаване на отговорите на институциите в ЕС.
2. Възстановяване на разходи, заплатени за ползвана 
планова медицинска помощ при временен престой 
в ЕС/ЕИП/Швейцария, когато целта на престоя в 
другата държава е била предварително планирана 
и одобрена планова медицинска помощ, за която 
пациентът е получил разрешение от компетентния си 
здравен фонд за провеждане на лечението за негова 
сметка – с формуляр S2.
В случай, че независимо от издадения формуляр S2 
пациентът лично е заплатил част или цялата стойност 
на оказаното му планово медицинско лечение, при 
завръщане в държавата по осигуряването той може 
да кандидатства пред здравноосигурителната си ин-
ституция за възстановяване на извършените разходи, 
в един от двата варианта – 
- до нивото, което заплаща за аналогично лечение 
собствената му осигурителна институция (по норма-
тивно определените национални тарифи), или
- до размера на цените, които чуждата здравнооси-
гурителна институция заплаща за същото лечение за 
местните осигурени лица.
Разрешение за получаване на лечение на територи-
ята на друга държава членка на Европейския съюз, 
за сметка на НЗОК, се издава, когато въпросното 
лечение е сред обезщетенията, предвидени в законо-
дателството на Република България и заплащани чрез 
системата на задължителното здравно осигуряване, и 
когато лицето не може да получи лечението в рамките 
на обичайно необходимото време за получаването му 
в Република България, като се има предвид текущото 
здравословно състояние и вероятното развитие на 
болестта. Преценката за горното се извършва от наци-
оналните консултанти по съответните заболявания и 
от председателите на съответните научни дружества, 
които дават писмени становища относно основател-
ността на предявените искания – в съответствие с тях-
ната експертна медицинска преценка за състоянието 
на всеки пациент и възможността/невъзможността 
за провеждане на лечението в разумен медицински 
срок в България.
Съгласно разпоредбите на европейското законода-
телство, при издаден от НЗОК формуляр за планова 
медицинска помощ S2, пациентът представя в чуж-
дото лечебно заведение издадения формуляр, който 
гарантира на болницата поемането на разходите 
за предстоящото лечение. Лечебното заведение се 
отчита с формуляра към местния здравен фонд, с 
който работи и здравният фонд заплаща стойността 
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ЗИМНИНА С ПАТЛАДЖАНИ
Продукти:  4кг патладжани обелени и нарязани 

на колелца по 1см,  2кг чушки \"Сиврия\" - нарязани 
на колелца,  0.300гр чорбаджийски чушки - нарязани 
на пръстенчета, 2 глави чесън - обелен и нарязан на 
ситно, 1 връзка магданоз, 
За марината: 1/2литър олио, 1/2 

литър оцет, 0.250гр захар, 3 с.л. сол 
Приготвяне: 
• Всички продукти за маринатата се 

слагат да заврат. След, което по малко 
се слагат патладжаните, като си сменят 
цвета се изваждат, след това чушките 
и накрая чорбаджийските след като 
си сменят цвета се изваждат/ слагат се в голям съд /без 
маринатата/ поръсват се със ситно нарязания магданоз 
и чесъна, объркват се и се слагат в буркани. 

• Варят се 5 мин. - за затваряне на капачките.

НАЙ-МРЪСНИТЕ ВЕЩИ НА ЕДНА 
РЪКА РАЗСТОЯНИЕ ОТ НАС  

Много от предметите, които докосваме всеки ден мо-
гат да ни разболеят, защото създават перфектна среда за 
развитието на редица опасни вируси и бактерии.
Ето кои са осемте най-мръсни неща в нашето ежедневие.
Пазарска чанта за многократна употреба
Разбира се, така пазите Земята чиста, но не и ръцете си. 

Изследователи от два университета наскоро намериха 
вредни бактерии в 99% от торбите за многократна упо-
треба, които тестваха. От тях 8% са ешерихия коли или 
с други думи, фекално замърсяване. Как да се справите с 
проблема? Повечето торби за многократна употреба мо-
гат да се перат в пералнята, за разлика от найлоновите.
Вашият мобилен телефон
Милиони бактерии. Едно проучване от Лондонско-

то училище по хигиена и тропическа медицина откри-
ва колонии от фекални бактерии върху един от всеки 
шест мобилни телефона. Друго проучване на 25 модела 
смартфони установява наличието на опасните стафило-
кокови бактерии върху почти половината.
Дистанционното на телевизора
Вие обичате вашия телевизор, а вирусите и бактериите 

обожават дистанционното му. Половината от дистанци-
онните наскоро изследвани от учени от Университета 
на Вирджиния са покрити с вируси и бактерии. За да се 
освободите от тези малки нежелани гости, използвайте 
кърпа, напоена със спирт.
Дъската за рязане
Мястото, където превръщате в хапки всички онези 

здравословни плодове и зеленчуци, е населено с двойно 
повече бактерии от типичната седалка на тоалетната. За 
дезинфекция използвайте белина и изплакнете добре.
Гъбата за съдове
Гъбите се използват, за да пазят съдовете чисти, но те 

също така задържат милиони микроби, създавайки им 
перфектна влажна среда. В някои гъби за миене на съдо-
ве са намерени 20 хил. пъти повече бактерии, отколкото 
в тоалетните чинии.
Четката за зъби
Подобно на дъската за рязане, чет-

ката за зъби може да е домакин на 
огромни колонии от бактерии, дори 
200 хил. пъти повече от тези, обита-
ващи тоалетната. Ето защо антибак-
териалната вода за уста е необходи-
мост, а не прищявка.
Бюрото
Може би си мислите, че е вашите колеги нарочно ви 

заразяват с настинки и грипове, но всъщност вината за 
постоянните здравословни проблеми имат нещата по 
вашето бюро. Телефонът, слушалките и клавиатурата са 
пълни с вируси и бактерии.

ЛЕСЕН НАЧИН ЗА НАПРАВА
НА СТАФИДИ

И в домашни условия любителите лозари могат да си 
приготвят хубави стафиди. Имайте предвид обаче, че не 
всеки сорт грозде е подходящ за тази цел
Най-пригодни за направата на качествени стафиди са 

сортовете, гроздето на които няма семки.
Такива са Русалка, Русалка 1, Русалка 3, Русенско без 

семе, Бяло дребно без семе /Султанина/, Хибрид VI-4, 
Тракийска перла и др.
Този лозар, който отглежда 

такива сортове и иска да на-
прави стафиди, трябва да набе-
ре гроздето добре узряло.
Оронените зърна може да 

се изсушат на слънце, но това 
може да стане и върху дървена 
скара или дъска.

През ден-два зърната трябва да се разбъркват, за да се 
изпарява влагата от тях.
Ако времето е слънчево, след 15-20 дни стафидите мо-

гат да станат готови.
Ако времето обаче е влажно, зърната трябва да се на-

топят в 6% разтвор на калиев карбонат във вряла вода.
На 10 литра вода се слага около 600 г калиев карбонат. 

Зърната се потапят, като предварително са поставени в 
кошница. Това улеснява и ускорява изсъхването им.
Ако гроздовите зърна са малко, просушаването им може 

да стане и във фурната, но при температура 60-70 градуса.

ЗАЩИТЕТЕ ПЧЕЛИНИТЕ ОТ ВЕТРОВЕ
И ОТ ЖИВОТНИ

До края на октомври пчелари-
те трябва да зазимят пчелните 
семейства. Това означава да се 
осигури всичко необходимо за 
осигуряване живота на пчелите 
през зимния период.
Една от задачите е да се сте-

снят гнездата на семействата. В 
тях трябва да се оставят само толкова пити, колкото пче-
лите покриват плътно. Излишните могат да се извадят в 
склада или да се поставят зад преградната дъска.
Ако стесняването е било извършено добре през сеп-

тември, сега не се налага изваждането на нови пити от 
гнездото. Оставянето в гнездото на повече пити, откол-
кото пчелите покриват добре, силно влошава зимуване-
то им. Обратно, при добре уплътнено с пчели гнездо се 
осигурява по-добро презимуване.
Добре подготвени и правилно зазимени, пчелните се-

мейства през ноември не се нуждаят от грижите на пче-
ларя. Те имат нужда от пълен покой. Затова пчеларят 
трябва да ги защити своевременно от безпокойствия, 
предизвикани от домашни и диви животни, хора и вет-
рове, ако пчелинът е изложен на такива.
Внимание! При покрита със снегове земя още в края 

на октомври и началото на ноември кълвачите нападат 
кошерите. Най-често по това време те разширяват отво-
рите на горния им вход и изяждат постепенно пчелите 
(пакости нанася само едрият зеленикав кълвач с черве-
ни пера по средата на главата; другите видове кълвачи 
не нападат кошерите).

ПОСЛЕДНИ ЕСЕННИ СЕИТБИ В
ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ ЛЕХИ

Изтичат последните подходящи срокове за засажда-
не на лука и чесъна за зелено, както и за засяване на 
репичките.
Ако времето е топло и сухо, полейте карфиола и бро-

колите. При хладно време, поливките са ограничени.
Ако отглеждате есенен спанак и посевът е гъст, тряб-

ва да се прореди. Най-подходящото разстояние между 
растенията е 8-10 см.
Приключвайте с разсаждането на марулите и сала-

тите. До настъпване на трайните студове, растенията 
трябва да се приспособят в лехата.

ГРИЖИ ЗА ХРИЗАНТЕМИТЕ
Разделяйте градинските на всеки две-три години за 

по-силен растеж
Градинските хризантеми са много популярни, защото 

всяка есен те изпълват градината с пищни цветни „топ-
ки“, заменяйки едногодишните растения и осигурявай-
ки пъстра картина до първите 
големи студове.
Хризантемите достигат 1 

метър височина, в зависимост 
от условията, в които се от-
глеждат и според това, колко 
често са били подкастряни 
връхчетата в сезона на растеж.
Подкастрянето стимулира 

разклоняването на растението и увеличава цъфтежа.
Хризантемите се размножават със семена, резници 

или деление на храста.
Растенията се засаждат през есента или рано напролет.
Градинските хризантеми по правило са многогодиш-

ни и трябва да се разделят на всеки две-три години, за 
по-силен растеж. Те са ценени най-вече заради насите-
ните си цветове, бяло, жълто, бронзово, розово, корало-
во, пурпурно, винено червено.
Най-големите врагове на хризантемите са листните 

въшки, брашнеста мана, акари, бръмбари.
Хризантемите предпочитат богата на хранителни ве-

щества органична пръст, добре отцеждаща се и аерира-
на, както и много слънце.
Правилното количесто вода е от изключително значе-

ние за доброто здраве и красотата на растенията. Пре-
калено малкото количество вода може да забави расте-
жа на хризантемите или той напълно да спре.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Мечо грозде
Thymus sp. Diversa

Описание: Вечнозелено пълзящо храстче с при-
повдигащи се крайни разклонения. Листата са по-
следователни, с къси дръжки, с клиновидна основа, 
кожести, целокрайни. Цветовете са бели или розови, 
разположени на върха на стъблото. Чашката и вен-
чето са петделни. Плодът е яркочервен. Цъфти през 
юни-юли. 
Разпространение: 

Расте по сухи каменливи 
и скални поляни в пояса 
на иглолистните гори в 
почти всички наши по-
високи планини. 
Употребяема част: 

Използват се листата. 
Лечебно действие: 

Успокоява болката и подпомага изхвърлянето на 
песъчинките от пикочните пътища. Дезинфекция на 
пикочните пътища при хроничен цистит. 
Приложения: • при бъбречни заболявания 
• при хроничен цистит, пиелит и бъбречни камъни 
• при диуретични проблеми
• В българската народна медицина листата на ме-

чото грозде се използват при неволно напикаване, 
уриниране на кръв, захарен диабет, водянка, тубер-
колоза на бъбреците, неволно семетечение, бяло 
течение, подагра. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се вари 

в 500 мл вода, 10 минути. Пие се по 50 мл 15 минути 
преди ядене, 4 пъти дневно. В отварата се слага мал-
ко сода бикарбонат. При някои хора билката дразни 
стомаха (поради това, че се извличат и танините). 
Тогава се приема по следния начин: 1 с.л. от билка-
та, ситно счукана, се залива вечер с 500 мл студена 
вода; на сутринта се прецежда и се пие по указания 
по-горе начин. 
Внимание! В по-големи дози билката е отровна! 

Да се приема само по лекарско предписание!

 „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                                                                                                              

Един борец се качил да пътува в трамвай. След малко до него 
се приближила контрольорката и казала: „Билети и карти за про-
верка!“ Борецът я погледнал тъпо, но не знаел какво да направи.

- Hе ме гледай - казала контролата. - Ще се таксуваш и посо-
чила перфоратора. 
Борецът нямал билет, но извадил от джоба монета от един 

лев и демонстративно я продупчил в апарата за самотаксуване 
с думите: - Hа, да видиш как се таксува борец! Контролата, все 
още ядосана, измърморила:

- Борец, не-борец, ще си платиш като всички... - и му върнала 
монетата скъсана на две.

Старшината обяснява на войниците: - Трябва постоянно да 
държите врага под око! Да не го изпускате от поглед! Иванов, 
какво си ме зяпнал?
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В периода на цъфтеж хризантемите се поливат обил-
но с мека вода.
Добре е листата им да се оросяват често.
Поне веднъж в седмицата в сезона на растеж хризан-

темите трябва да се подхранват с разтворима тор, съ-
държаща калий и азот.
Мулчирането на растенията пък помага за задържане 

на влагата в почвата и за контрола на плевелите.
В градината хризантемите се комбинират добре с 

рудбекия, ехинацея, седум, астри, оформени в цветни 
петна или като в бордюри.
Като отрязан цвят хризантемите издържат около две 

седмици във ваза.
Когато купувате хризантеми, избягвайте тези с жълти 

или кафяви листа, защото вероятно те не не са получа-
вали достатъчно вода до момента или са били във вре-
менната си саксия твърде дълго.


