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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

Случай на туларемия бе потвърден в 
лабораторията на Националния център 
по заразни и паразитни болести.
За сведение на всички стопани, забо-

ляването се разпространява от мишки 
и плъхове.
Според експертите на Центъра по за-

разни и паразитни болести, случай на 
заболяването има в Южна България.
Те препоръчват повишено внимание 

относно гризачите в домовете и избите.
И по конкретно:

Да се внимава с храната от избените 
и складови помещения.
Ако в мазето се държат картофи и 

други клубени и ако мишки или плъхо-
ве са били в контакт с тях, да знаете, че 
от техните екстременти могат да се за-
разят хората, ако ги белят и не си мият 
ръцете.
Да се внимава с всяка зимнина - мно-

го добре да се измива.
Да се измиват хубаво бурканите и ка-

пачките преди да се отворят.

ОПАСНОСТ!
ИЗМИВАЙТЕ ИДЕАЛНО ЗИМНИНАТА

До 25 януари 2016 г. всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със 
специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“.
Тези, които имат несъгласия, могат да подадат възражения относно заявените от 

тях ниви за 2015 г.
Специализираният слой е актуализиран за 2015 г. чрез самолетно и сателитно зас-

немане и отразяване на резултатите от теренни проверки, на база на които са напра-
вени и кръстосани проверки на подадените през кампания 2015 заявления.
Заявените парцели, попадащи извън специализирания слой могат да се разберат от 

интернет страницата на фонд „Земеделие“, а географският им обхват да се научи в 
общинските служби по земеделие.
Възраженията срещу обхвата на слоя ще се подават по образец, като се генерират 

от интернет страницата на фонд „Земеделие“.
Генерирани и разпечатани, те се подават до областната дирекция по земеделие - 

самостоятелно или със съдействието на служителите й.
Всеки кандидат има право и на последващи възражения, които да допълват първо-

начално подаденото.
Внимание: не може да се генерират възражения относно площи, които са били про-

верени за кампания 2015 г. от страна на Техническия инспекторат на Разплащателна-
та агенция - за тези случаи одобрението на подпомагането се базира на резултатите 
от тези проверки.
По подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализи-

рания слой ще бъде актуализиран, ако се установи техническа грешка или пропуск.
Потвърждаването или изменението ще става само на екран - по ортофотозаснемане 

2015 или спрямо констатациите от протоколи от теренни проверки, извършени от 
структурите на МЗХ за 2015 г.
Ако има актуализация на слоя, Разплащателната агенция ще направи преизчисле-

ния на извършените плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ.

Екипът на вестник на община Сатовча се извинява на ЕТ „Гюлзара Караджова“ за 
направената грешка в бр. 534, при която в публикувания материал „Списък на дари-
телите в благотворителна кампания 2015-2016 година за децата сираци от община 
Сатовча“ името на ЕТ „Гюлзара Караджова“ е сгрешено с ЕТ „Гюлзара Качанова“. 
Моля за вярно да се чете като дарител  - ЕТ „Гюлзара Караджова“.  Гюлзара Качанова 
няма направено дарение за благотворителната кампания.

Извинение

ЗОВ  ЗА  ПОМОЩ
Джеват Ахмедов Онбашиев от село Плетена чрез Кмета на община 

Сатовча моли за финансова подкрепа всички жители и гости на община 
Сатовча, които имат възможност да му помогнат за набиране на средства, 
необходими за провеждане на спешна операция в чужбина.
Джеват Онбашиев е на  31 години, семеен с две деца, безработен по-

ради заболяването си  с окончателна диагноза: Паркинсонизъм в млада 
възраст - ригидно брадикинетична форма, тежка степен.
За заболяването му в България няма достатъчно ефикасни средства, 

апаратура, ефикасни методи или специалисти за лечение на конкрет-
ното заболяване, поради което кандидатства пред Комисия за лечение 
в чужбина към Министерство на здравеопазването за финансиране на 
операция и лечение в чужбина. За лечението му в чужбина - Република 
Турция - университетска болница „Гази Осман Паша“ в град Истанбул 
са необходими 30 000 лева.
С надежда за провеждане на ефективно лечение и признателност към 

всички дарители!
Банкова сметка в лева за набиране на средства: 
Титуляр на сметката: Джеват Ахмедов Онбашиев
Банка ДСК ЕАД
IBAN -  BG51STSA93000018772164
BIC -  STSABGSF

Д 25 2016

ФЕРМЕРИ ,  ДО  25 ЯНУАРИ  ПРОВЕРЕТЕ  СЛОЯ  ЗА  ПОДПОМАГАНЕ
МОЖЕ  ДА  ПОДАДЕТЕ  И  НЯКОЛКО  ВЪЗРАЖЕНИЯ

Националният 
осигурителният 
институт (НОИ) 
информира, че в 
Закона за бюдже-
та на държавно-
то обществено 
осигуряване за 
2016 г. е напра-
вена промяна в 
чл. 117, ал. 2 от 
Кодекса за со-
циално осигуря-
ване, с която се 
намалява срокът 
за обжалване на 
разпорежданията 
за пенсии от три 
на два месеца от 
получаването им.
В тази връзка 

всички разпореж-
дания, които са връчени на лицата или получени по поща след 31 декември 
2015 г. подлежат на обжалване в съкратения двумесечен срок.

ННационалниятН



КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски 
дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защи-
тените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши 
учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада 
в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на 
природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския 
обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга 
и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите 

трябва да представят своите предложения до 01.02.2016 г. на e-mail awards@biodiversity.bg
Примерна тематика за конкурса
Опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни 

местообитания и местообитания за опазване на приоритетни видове;
Опазване и управление на диви животни, растения, гъби и други, обект на устойчиво 

ползване (лов, риболов, дърводобив и др.);
Управление на защитени територии;
Управление на инвазивни видове в защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ);
Разработване на модели за управление на защитени зони, вкл. от НПО;
Разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
Развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм, устойчиво лесо-

въдство и ползване на недървесни горски ресурси, биологично земеделие и животно-
въдство и др.;
Развитие на природозащитното образование и обучение;
Влияние на ползванията в защитените зони върху динамиките в популациите на редки 

видове (предмета и целите на опазване в зоните) и състоянието на местообитанията;
Определяне на потенциала за ползване на природни ресурси в ЗЗ и ЗТ;
Проучване на възможности за оптимизиране на мрежата от ЗТ, вкл. предложения за 

т.нар. микрорезервати като модел за консервация на значими видове;
Разработване на методики за консервация на значими видове, вкл. in situ модели;
Сравнителен анализ на съдържанието на продукти от Натура 2000 зони и такива от 

промишлени райони;
Влияние на агроекологичните мерки върху консервационно значими видове и мес-

тообитания;
Проучване на икономически, социални и екологични позитиви/негативи от режимите 

в ЗЗ/ЗТ;
Проучване на местни традиционни занаяти, ритуали и ползвания на природни ресурси 

и използването им като ресурс за генериране на ползи за общността;
Проучване на добавената стойност на продукти и услуги с произход от ЗЗ/ЗТ в срав-

нение с такива извън ЗЗ/ЗТ и анализи на ползите;
За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Елица Иванова - координатор 

“Младежки дейности “ към БФБ, e-mail El.Ivanova@biodiversity.bg, тел. 0893 36 54 75
 Конкурсът за Дипломни работи се подпомага от Проект „За Балкана и хората”, фи-

нансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество.

Малка глинена стомна стояла на масата празна, 
а в ъгъла на стаята лежал тежко болен и стенел за 
вода. но нямало кой да му подаде вода, близките му 
били отишли някъде и забравили за него. Жалбите 
на болния били толкова сърцераздирателни, че 
стомната не издържала, изпълнила се със състра-
дание и с невероятни усилия на волята успяла да 
подскочи и да падне близо до ръката на болния. 
Зарадвал се той, вдигнал я и впил жадни устни, но…

стомната била празна, в нея нямало и капчица вода, 
а той бил употребил всичките си останали сили за 
нея. Ядосал се болният и я запратил в стената. 
Стомната се разбила на хиляди късчета.
Не приличай на болния, не разбивай на хиляди 

непотребни късчета тези, които се опитват да ти 
помогнат. Дори опитите им да са напразни и да 
не могат да го направят, оцени по достойнство 
усилията им.

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

18 Януари 2016г., Понеделник,
• Международния ден на Снежния човек
Легендата разказва, че първият снежен чо-

век в историята е направен на 7 януари 1809 г. 
в Ю Клер, Уисконсин. Вернън Н. Пол решил 
да направи снежния човек за 9-годишната си 
дъщеря Йети Пол. Старо предание разказва-
ло, че в Деня на Коледните подаръци идват 
елфите и взимат за себе си всички коледни 
дарове, предназначени за децата. Пол обяс-
нил на малката Йети, че снежният човек ще 
държи далеч палавите елфи от подаръците. 
Момиченцето веднага разказало на своите приятели и така пред всички домове 

в градчето се появили снежковци.
• Атанасовден
Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, 

Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка
Атанасовден се празнува на 18 януари. Разрешава се 

вино и елей. Св. Атанасий бил голям защитник на Пра-
вославната вяра. Участвал в Първия Вселенски събор, 
дето се показал с благодатно озарен ум в защита на вяра-
та против ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след 
смъртта на архиепископ Александър, е ръкоположен 
за архиерей на негово място в Александрия. За вярата 
преследван в изгнание 15 години.

20 Януари 2014г., Сряда,
 Петльовден - Св. патриарх Евтимий Търновски

Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия .Този ден 
е посветен на паметта на Преподобни Евтимий Велики, роден в град Милетин 
и живял през V век, както и на паметта на българския патриарх св. Евтимий 
Търновски (ок.1327 - 1402). По народному празникът е известен като Ихтим, 
Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните три назва-
ния са свързани с основната обредна практика - жертвоприношение на петел. 
Петел се коли във всяка къща с мъжка челяд. Обикновено жертвеният акт се 
извършва на къщния праг, който според традиционните народни схващания 
разграничава усвоеното пространство на дома от дивата природа. Петелът се 
коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, което трябва да отговаря на 
изискването за „полова чистота“, т. е. момчето не трябва да е имало сексуал-
на връзка. В ситуацията на обреда юношата се нарича „петелар“. След като 
заколи птицата, той прави кръстен знак с нейната кръв по челата на всички 
момченца в къщата, за да бъдат здрави през цялата година. С кръвта на петела 
се рисуват кръстове и по външните страни на 
вратите и портите.

21 Януари 2014г., Четвъртък,
• Международен ден на прегръдката
Прегърнене човека до вас, даже да не ви е 

много близък. Прегръдката е символ на топлота 
и приятелство, дарява доверие и обич. Чух една 
китайска мъдрост: „Ние, хората, сме родени 
като ангелите, с едно крило. За да полетим, 
трябва да се прегърнем...“ Прегръщайте се, не 
само днес, а всеки ден! Прегръщайте се!
Имаме нужда от четири прегръдки дневно, 

за да оцелеем. Имаме нужда от осем прегръдки, за да поддържаме добрата си 
форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки всеки ден, за да растем... Да 
прегръщаш е здравословно. Прегръдките помагат на имунната система, правят 
те по-здрав, лекуват депресията, намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, 
въодушевяват, подмладяват, нямат неприятни странични ефекти.
С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. Да прегръщаш е нещо 

напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без пестициди, 
без консерванти, без изкуствени съставки, и е 100 процента здравословно.
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма бате-

рии, които да се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има ниска 
консумация и висока производителност на енергия, няма инфлационни процеси, 
от него не се напълнява, няма месечни вноски, не са необходими застраховки, 
защитено е от кражба, не се облага с данъци, няма замърсяващ ефект и , разбира 

се, има стопроцентова възвращаемост.....
• Ден на родилната помощ
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден тогава 

на 8 януари. С въвеждането на Григорианския кален-
дар през 1916 г., датата се измества с 13 дни напред. 
Българската православна църква приема тази промяна 
през 1968 г. Така се стига до отбелязването на Бабинден 
на две различни дати, добили гражданственост според 
двата календара - на 8 януари (денят след Ивановден 
по църковния календар) и на 21 януари, който от 1951 
г. се празнува по гражданския календар и като Ден на 
родилната помощ. В деня на празника се отдава почит 

на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България.

Н О В И Н И
18 - 24 януари 2016г., брой 3

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.01.2016 г.
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ващи консумативи (това могат да бъдат например титани-
еви импланти и винтове, пирони, плаки и пластини…), за 
каквито питате, и те са за сметка на пациента. 
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни 
прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец 
след изписване и задължително записани в епикризата. 
Контролните прегледи след изписване на пациента се 
отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, кой-
то се съхранява в диагностично-консултативния блок на 
лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
 
Въпрос: Откакто съм студент съм постоянно в града, 
в който уча, а здравната ми книжка е изгубена. По адрес 
съм от друго населено място, като личният ми лекар в 
момента също е от там. Искам да си сменя личният 
лекар, и той да бъде вече в в града, в който уча. Какво е 
нужно да направя за да си я преиздам и съответно да 
имам нов личен лекар тук в в града, в който уча?
Отговор: По отношение на изгубената здравноосигури-
телна книжка, процедурата е следната: здравноосигурено-
то лице следва да подаде молба-декларация по образец до 
директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК), 
на чиято територия осъществява дейността си постоянно 
избраният личен лекар. Изгубената здравноосигурителна 
книжка (ЗОК) се обявява за невалидна от директора на 
РЗОК. Здравноосигуреното лице заплаща стойността на 
новата ЗОК – 4.08 лв., за което РЗОК му издава документ. 
След представяне на документа за закупена ЗОК, здравно-
осигуреното лице получава от РЗОК нова ЗОК и протокол 
по образец, като в 3-дневен срок новата ЗОК се представя 
на избрания личен лекар за заверка. 
По принцип Вие можете да ползвате медицинска помощ 
по линия на НЗОК, като продължавате да бъдете записан 
в пациентската листа на досегашния си лекар. Направле-
нието, което общопрактикуващият (личният лекар) издава 
важи пред всички лечебни и здравни заведения в страната, 
сключили договор с НЗОК, независимо от това, в кой град 
се намира практиката на лекаря, издал направлението.
С цел по-лесен достъп до медицински услуги, Вие имате 
право да изберете нов общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в 
населеното място, където пребивавате (живеете и учите). 
Вариантите са следните: да направите или временен, или 
постоянен избор на личен лекар в в града, в който уча. 
Временен избор на личен лекар може да се направи за 
срок от 1 до 5 месеца с регистрационна форма за временен 
избор. След като изтече срокът на временния избор, не е 
необходимо да се уведомява лекаря, при който сте били. 
Автоматично се възстановява последният Ви постоянен 
избор на личен лекар.
В случай че решите да осъществите постоянен избор на 
личен лекар в населеното мястото, където пребивавате про-
дължително време, трябва да попълните „Регистрационна 
форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“.
Регистрационните форми за избор на ОПЛ са публикувани 
и могат да се разпечатат от интернет страницата на НЗОК 
в меню „Вие питате“.

Въпрос: Може ли паричното обезщетение по чл. 230 
и чл. 231 ЗОВСРБ да се получава едновременно и на 
двете основания, както и с парично обезщетение за 
безработица по КСО?
Отговор: Тъй като в нормативната уредба на тези обезще-
тения не е предвидена изрична забрана за едновременното 
им получаване, няма пречка, при възникване на определе-
ни обстоятелства, основание за отпускане и на друг вид 
обезщетение от посочените по време на получаване на 
някое от тях, двете да се получават едновременно.
Някои от възможните хипотези, при реализиране на които 
лицето ще има право на получаване на повече от едно 
от посочените обезщетения за един и същи период, са 
следните:
• на безработна съпруга/съпруг с отпуснато обезщетение 
за безработица на основание чл. 54а от КСО се отпуска и 
изплаща и обезщетение по чл. 231 от ЗОВСРБ, ако съпру-
гът/съпругата - военнослужещ участва в международна 
операция или мисия;
• съпругата/съпругът с отпуснато обезщетение на осно-
вание чл. 230 от ЗОВСРБ, има право и на обезщетение 
и по чл. 231 от закона, ако преместеният от едно в друго 
населено място военнослужещ замине за участие в меж-
дународна операция или мисия.

Въпрос: При пациент над 80 годишна възраст със 
счупена бедрена кост и необходимост от поставяне 
на метална пластина, каква част от разходите се 
поемат от здравната каса? Какви документи е необ-
ходимо да бъдат представени?
Отговор: Има клинични пътеки (КП), по които пациентът 
би могъл да постъпи в лечебно заведение за болнична 
помощ по линия на НЗОК (напр. по КП 215, КП № 216...) 
По време на болничния престой НЗОК заплаща всички 
процедури, изследвания и медикаменти, залегнали в 
диагностично-лечебния алгоритъм на клиничните пъ-
теки, но не заплаща определени медицински изделия и 
инструменти за фиксиращите процедури.
В клиничните пътеки по ортопедия и травматология са 
изрично посочени тези медицински изделия и скъпостру-

До 20-ти януари: 
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, ко-
ито са установени, имат постоянен адрес или обичайно 
пребивават на територията на държава членка за пре-
дходното календарно тримесечие и внася дължимия 
данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец декем-
ври 2015 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец декември на предходната година за до-
ходи от трудови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец декември на 
предходната година, когато пълният размер на начис-
лените от работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 януари. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЩЕ 
СЕ ОДОБРЯВАТ ПО НОВ НАЧИН

Браншови организации, които искат да рекламират 
продуктите си с промоционални програми, финанси-
рани по европейските програми, ще преминават през 
няколко етапа на одобрение от министерството на 
земеделието и фонд „Земеделие”. Новите процедури 
са разписани в проект за наредба, качен за обсъждане 
на интернет страницата на агроминистерството. Пра-
вилата се отнасят за всички промоционални програми, 
депозирани в министерството на земеделието след пър-

ви декември 2015 г.
Основното из-

искване е те да са 
внесени от така на-
речените предста-
вителни „предла-
щи сдружения”, в 
които земеделски-
те производители 
да  съставляват 
поне 50 % от броя 
на участниците и 
самите те да пред-

лагат поне 50 % от обема или стойността на предлага-
ната продукция, се посочва в наредбата.
Предлагащите сдружения са длъжни да изберат с 

конкурс „прилагащи програмите организации”, което 
трябва да стане най-късно месец след датата на пуб-
ликуване на обявата за този конкурс.
Самата обява задължително трябва да бъде публику-

вана в два български централни всекидневника или в 
два европейски, като в нея бъдат отразени и основните 
изисквания - описание на мерките, включени в про-
моционалната програма, за които е обявен конкурсът, 
изисквания към финансовия и техническия капацитет 
на прилагащата организация, условия и начин на 
плащане, място и срок за подаване на оферти, място 
и срок за получаване на документацията за участие в 
процедурата.
Ако в този конкурс бъдат подадени по-малко от три 

оферти, той се прекратява.
Ако конкурсът приключи нормално с избор на 

прилагаща организация, победителят се представя в 
министерството на земеделието в 7-дневен срок. Във 
фонд „Земеделие” се внася и самата промоционална 
програма, която трябва да бъде одобрена и съответно 
да се сключи договор за изпълнение.
Предлагащото сдружение е длъжно да избере и 

външна независима организация, която да извърши 
оценка на въздействието на обикновените програми 
(оценяваща организация). Тя трябва се избере преди 
или след сключването на договора с фонда, но не по-
късно от 6 месеца след неговото сключване.
Следва изпълнение на промоционалната програма, 

при която се допускат авансови, междинни и оконча-
телни плащания.
Държавен фонд „Земеделие“ проверява дали при 

изпълнението на програмите е добавено логото на 
Европейския съюз (ЕС) с текст, показващ, че про-
грамата е финансирана с помощта на ЕС (печатни 
материали), дали е добавено знамето на Република 
България и дали материалите и документите, адреси-
рани до обществеността, включително аудиовизуални 
материали, изработени и реализирани или придобити 
в рамките на договора, съдържат логото ENJOY IT’S 
FROM EUROPE.
Задължително трябва да фигурира и информация, 

доказваща, че материалите в програмата отговарят на 
нейната цел да представят българските и европейски 
продукти в трети страни, както и като качество да 
притежават съответните сертификати.
Наредбата ще влезе в сила, след като бъдат приети 

съответните предложения на бизнеса и на останалите 
ведомства, имащи отношение към прилагането й.

СУБСИДИИТЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
СЕ ОЧАКВАТ ПРЕЗ МАРТ 2016 Г.  

Субсидиите по схемите за обвързано подпомагане 
на плодове и зеленчуци ще бъдат преведени на земе-
делските стопани в началото на месец март. Това поеха 
като ангажимент от ръководството на ДФЗ и МЗХ по 
време на среща с представители на овощари и зелен-
чукопроизводители, съобщават от Съюза на Дунав-
ските овощари. 
Първоначал-

но  изплаща -
нето  на  тези 
субсидии  не 
беше обявено в 
индикативния 
график на Дър-
жавен фонд Зе-
меделие, което 
притесни про-
изводителите 
на плодове и зеленчуци. Причината е, че през месец 
януари земеделските производители трябва да пода-
дат документи за доказване на минимални добиви 
(фактури за изкупена продукция или кантарни бележ-
ки, или складови разписки, или договори за покуп-
ко-продажба, или приемо-предавателни протоколи). 
След това е необходимо време на администрацията 
да обработи документите. 

 „Вече няколко пъти обаче получихме уверение 
от страна на Фонда и МЗХ, че ще направят всичко 
възможно документите да се обработят в максимално 
кратки срокове и средствата да бъдат изплатени между 
1 и 10 март“, обясниха от сдружението. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Кога може да се преизчисли пенсията? 
> Лицата, на които е отпусната пенсия за осигури-

телен стаж и възраст, за инвалидност поради общо 
заболяване и за инвалидност поради трудова зло-
полука или професионална болест, могат да поискат 
преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен 
стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако 
това е по-благоприятно за тях. 

> При преизчисляването се взема предвид средноме-
сечният осигурителен доход за страната за 12 кален-
дарни месеца преди месеца на първото отпускане на 
пенсията. За пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000г., 
при преизчисляване се взема предвид средномесеч-
ният осигурителен доход за страната за 2007г. При 
преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, 
положен след 31 декември 2010г., не се превръща по 
реда на чл. 104 от КСО. 

> Лицата могат да поискат преизчисляване на пенси-
ята от осигурителния доход за друг тригодишен период 
преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане 
в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. 
(чл. 70, ал. 14 от КСО) 

> Лицата, които имат отпусната пенсия с разпореж-
дане, влязло в сила до 31 декември 2015 г., могат да 
поискат до 31 декември 2016 г. преизчисляване на 
пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен 
период преди 1 януари 1997 г. (§ 52 от ПЗР на ЗИДК-
СО/2015 г.) 

> Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното 
обществено осигуряване с начална дата до 31 декем-
ври 2015 г. и с намален индивидуален коефициент 
съгласно отменената ал. 3 на чл. 127 от КСО, могат да 
поискат преизчисляването ѝ, ако в срок до 31 декември 
2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивиду-
алните си партиди в универсален пенсионен фонд във 
фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата 
по чл. 69” на държавното обществено осигуряване. В 
този случай пенсията се преизчислява от първо число 
на месеца, следващ този, през който е направен избо-
рът. (§ 51, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО/ 2015 г.) 
От коя дата се отпускат пенсиите? 
> Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на 

правото, ако заявлението с необходимите документи е 
подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако докумен-
тите са подадени след изтичане на 6-месечния срок 
от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от 
датата на подаването им. Заявленията за отпускане и 
преизчисляване на пенсиите и необходимите докумен-
ти могат да се подават до териториалното поделение 
на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заяви-
теля. Заявленията за отпускане и за преизчисляване 
с осигурителен стаж, придобит след пенсиониране, 
могат да се подават и по електронен път на интернет 
страницата на НОИ. 

> Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата 
по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а от КСО, осигуряването 
на които е прекратено след придобиване на правото 
на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се 
отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, 
ако заявлението с необходимите документи е пода-
дено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението 
е подадено след изтичане на 6-месечния срок от 
прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат 
от датата на подаване на заявлението. (§ 47, ал. 1 от 
ПЗР на ЗИДКСО/2015 г.). Разпоредбата се прилага в 
случаите, когато няма постановен административен 
акт от пенсионния орган или при обжалване на вече 
постановен административен акт. 

> Лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж 
и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 от КСО по 
заявления, подадени след 31 декември 2014 г., могат в 
6-месечен срок от 11 август 2015 г. да поискат пенсиите 
им да бъдат отпуснати при условията на § 47, ал. 1 от 
ПЗР на ЗИДКСО. (§ 47, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО/2015 
г.). Разпоредбата е приложима за лицата с прекратени 
правоотношения и придобити права за пенсия преди 
1 януари 2015 г., но с подадени заявления за пенсия за 
осигурителен стаж и възраст след 31 декември 2014 
г., на които пенсиите им са отпуснати от датата на 
заявлението, с което е поискана пенсия. 

> Пенсия за инвалидност се отпуска от датата на 
заявлението до ТЕЛК/НЕЛК, ако необходимите доку-
менти за пенсиониране са подадени в териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт в 
едномесечен срок от влизането в сила на експертното 
решение на ТЕЛК /НЕЛК. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЯНУАРИ 2016г.



МЪФИНИ С КАЙМА И КАРТОФИ
Продукти са за 6 мъфина:
• 700 г сварени картофи
• кайма - 300 г
• 1 - яйце
• хляб - 2 филии накиснат 

и отцеден
• чубрица
• кимион
• магданоз
• 2 глави лук
• кашкавал - 100 гр
• маслини - 8 бр
• топено сирене - 6 парченца
• сметана готварска - 100 мл
Приготвяне: Картофите се сваряват, отцеждат и се 

намачкват с вилица. Смесват се с един ситно нарязан 
лук, чубрица, сол, черен пипер, маслини, нарязани на 
ситно, парченца топено сирене и с готварската сметана 
Разбърква се добре.
Каймата се омесва с яйцето, отцедения хляб, чубрица, 

кимион, ситно нарязан лук. Разделя се на 6 топчета. В 
намаслени форми за мъфини се поставя по едно топче 
кайма и се притиска като блат.
Печем за кратко до готовност на каймата. Изважда се 

и отгоре се поставя картофена плънка по 1-2 с.л., като 
се притиска с лъжица.
После се поръсва настърган кашкавал. Връщаме във 

фурната и запичаме за 15 минути, докато се зачерви 
кашкавалът.
Поднасяме в чиния със салата по избор! Вкусно и 

ефектно!

НАЧИНИ ЗА ПРЕДАВЕНЕ НА КУЧЕШКАТА 
ТЕНИЯ-ЕХИНОКОКОЗ НА ЧОВЕКА  

По какви начини кучешката тения/ ехинококоза/ се 
предава на човек и какви са рисковете ако в къщата се 
гледа куче човек да се зарази с тения? Възможна ли е 
зараза с тения при положение, че кучето е облизало чи-
нията за хранене? 
В интернет има достатъчно информация какво точ-

но представлява самата тения и кои органи поразява, 
как се развива болестта, но малко е информацията по 
въпроса точно как се предава на човек и какви риско-
ве крие от предаване на болестта гледането на куче в 
къщи? А котешката тения?
Кучешката тения се развива в кучето. То изхвърля 

яйцата й с изпражненията си. Те са устойчиви на топли-
на, студ и влага. Много са леки и се разнасят от вятъра. 
Попадат по плодове и зеленчуци. Ако не се измият ръ-
цете добре, след като е пипано куче, те попадат в чо-
вешкото тяло. Най-често от червата яйцата преминават 
в кръвоносните съдове в черния дроб. От черния дроб 
пък по кръвен път те стигнат до белия дроб.
При децата по-често са в белия дроб, защото се пре-

дават и по дихателен път. Освен в черния и в белия 
дроб тенията може да достигне и до мозъка, далака, 
бъбреците. Там се образува киста, която унищожава 
органите. В белия дроб тези кисти се развиват по-бързо 
и стигат до хронични възпалителни процеси. Протича 
коварно, без симптоми. Установява се от рентгенова 
снимка. Кистата може да стане и гнойна. В белия дроб 

може да притисне бронхите 
и да се получи внезапно за-
душаване.
Кучешката тения /ехино-

кокозата/ е зооантропозна 
паразитозна болест, която 
се предава от кучетата и 
месоядните птици на ди-
вите и домашни преживни 
животни, включително и на 
човека. Кучешката тения е 
широко разпространена у 

нас не само в селата, но и в градовете. Изследвания-
та, направени на бездомните скитащи кучета, сочат, че 
над 50 % са опаразитени с тении, докато такава за до-
машните и ловните кучета липсва. Медицинската ста-
тистика в последните години показва, че много хора и 
особено деца са заболели от ехинококоза, което налага 
болните да бъдат подлагани на тежко оперативно лече-
ние, понякога и не успешно. 
ПАРАЗИТЪТ
Ехинококозата при преживните, домашни и диви 

животни и човека се причинява от двата вида тении – 
Echinococcus granulosus и Ech. Multiocularis. Възраст-
ната тения, обитаваща тънките черва на кучето и хищ-
ниците се състои от – глава, шийка и 3-4 членчета. На 
дължина паразитът достига до 0.5-0.6 см. Последното, 
четвъртото членче съдържа 400-800 оплодени яйца. 
След узряване на яйцата, членчето се откъсва, отделя 
се от тенията и с изпражненията се изхвърля навън. Из-
лезлите с фекалите членчета с узрели яйца могат да се 
полепват по козината на кучето или след 1-2 часа от 
дефекацията на земята да изпълзят от изпражненията 
на разстояние 20-30 см и да изпълзят нагоре по стебла-
та на тревата, растенията или зеленчуците. По време на 
движението обвивката на членчето се разкъсва, яйцата 
се изсипват навън, попадат по козината на животното 
или замърсяват – тревата /сеното/ и зеленчуците, пред-
назначени за хората – спанак, лук, чесън, маруля, дома-
ти, зеле, краставици и др.
Заразяването на здравите кучета и хищниците става 

след изяждане от преживни животни на вътрешни ор-
гани – черен и бял дроб, далак и черва, опаразитени с 
ехинококови мехури, известен още под народното наи-
менование “воден мехур”. Тези мехури могат да бъдат 
единични или да представляват грозд от множество 
малки мехурчета с диаметър до 0.5 мм, отделени едно 
от друго с гранулационна тъкан. Единичният и множе-
ството малки ехинококови мехурчета, изпълнени с бя-
ложълтеникава течност, представляват ларвената форма 
на кучешката тения. В течността на всеки отделен мехур 
се намира сколекса, главичката на бъдещата възрастна 
тения. Попаднала в храносмилателната система, респек-
тивно тънките черва на кучето или хищниците в тях за 
около 65 дни се оформя и израства възрастната тения.

В ГРАДИНАТА ПРЕЗ ЯНУАРИ
Продължава резит-

бата на ябълките и 
крушите в по-топлите 
райони на страната.
Преглеждат се под-

порните конструкции 
в градината, ако има 
такива.
Разхвърля се обор-

ският тор в насажде-
нията.
Събират се калеми за пролетно присаждане. Резни-

ците се вземат от южната страна на короната. Върз-
ват се на снопче и се етикетират. Съхраняват във 
влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени 
помещения или в хладилник.
Определят се местата за нови дръвчета, ако ще се 

засаждат през пролетта.

 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА

Листогризещите гъсеници по овощните и зеленчу-
кови култури се унищожават с ралица. Използва се 
наземната маса, набрана в началото на цъфтежа, както 
и събрани през есента 
или ранната пролет 
корени. Половин ки-
лограм изсушени рас-
тения или 50 гр. коре-
ни се кисната два дни 
в 5 л хладка вода.
Извлек в същото 

съотношение може да 
се приготви и като се 
вари 80-100 мин. Пре-
цежда се и се съхраня-
ва в тъмни стъклени бутилки не повече от 30 дни. Към 
5 л работен разтвор се добавят по 8-10 мл прилепител.
Отблъскващо действие върху поповото прасе има 

хризантемата. Стъблата й, събрани през есента, се на-
рязват на ситно и се смесват със семената, които ще 
се сеят. Ако растенията са вече разсадени, нарязаните 
стъбла на хризантемата се поставят около корените им.
Засяването на къдраволистен магданоз предпазва от 

нападение на филоксера - най-опасната болест по ло-
зата. Просто отглеждайте магданоза в междуредията 
на директните сортове лози и работата ви е сигурна.
Къдраволистният магданоз отблъсква и голите ох-

люви, когато ягодовото насаждение е заобиколено от 
няколко реда, засети с него.

СУШЕНОТО ГРОЗДЕ Е МНОГО ПОЛЕЗНО
Искате ли хем да ви е вкусно, хем да ходите по-ряд-

ко на зъболекар? За наличието на здрави зъби помага 
и сушеното грозде, известно като стафиди.
Те предотвратяват увреждането на зъбите, защото 

съдържат антибактериални вещества, полифеноли, 
флавоноиди и желязо, 
които потискат гнилост-
ни процеси в устата.
Вредния филм от бо-

лестотворните бактерии 
намалява благодарение 
на олеаноловата кисели-
на в стафидите.
С помощта на антими-

кробните фитохимикали 
стафидите намаляват и 
устните патогени, причиняващи кариес и пародонтит.
Когато са отлично изсушени, стафидите съдържат 

голямо количество бор, което блокира развитието и 
на остеопороза.
Манганът, магнезият и калият в тях са полезни за щи-

товидната жлеза, докладват изследванията на учените.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Лавандула
Lavandula Angustifolia

Описание: Силно разклонен, 30-80 см висок полу-
храст с многобройни възходящи или изправени стъб-
ла. Цветоносните клонки са четириръбести. Листата 
са срещуположни. Цветовете са синьовиолетови, 
събрани по 6-10 в лъжливи прешлени, образуващи 
класовидни съцветия. Цъфти юли-август.
Разпространение: Отглежда се главно в Кар-

ловско и Казанлъшко, а също и в други райони на 
страната с надморска височина до 1000 м.
Употребяема част: Използват се цветовете и 

полученото от тях етерично масло.
Лечебно действие: Има ус-

покояващо нервната система 
действие, премахва спазмите 
на гладката мускулатура, има 
и болкоуспокояващо и дезин-
фекционно действие.
Приложения: • при нервна 

възбуда, неврастения, безсъ-
ние, сърдечна невроза, мигренозно главоболие

• при стомашно-чревни колики, газове в червата
• външно под формата на бани: успокояващо
• етеричното масло приложено върху кожата: ус-

покоява ревматични и невралгични болки
• цветовете са добро средство за предпазване на 

дрехите от молци
• В българската народна медицина лавандулата се 

употребява при шизофрения, парализи, газове, гас-
трит, безсъние, виене на свят, ревматизъм, ускорено 
сърцебиене, главоболие, стомашни болки.
Външно приложение: За налагане на лапи при 

стомашни болки, парализи, ревматизъм, натъртване, 
ужилване и ухапване от насекоми, за жабурене при 
зъбобол, гаргара при гърлобол.
Цветовете на растението, поставени между дре-

хите прогонват молците.
Маслото, разтворено в спирт се прилага за раз-

тривка при простуда, невралгия, ревматизъм.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се зали-

ва с 400мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100мл 
15 минути преди ядене, 4 пъти дневно.

 „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                                                                                                              

Мъж се обажда в районното полицейско управление:
- Ало, добър ден! Искам да ви съобщя, че има пожар...
- Имате грешка. Тук е полицията, а не пожарната.
След малко звъни отново:
- Ало! Бих искал да съобщя за пожар...
- Нали вече ви казах, набирайте 160!
След близо десетина минути колега на дежурния полицай 

влита и крещи:
- Бързо, бързо... Районното гори!...

В ресторанта: 
- Донесете ми, моля, девет големи коняка… Благодаря 

ви. А сега махнете първия и последния. 
- Защо? 
- Първия трудно влиза, а от последния оглупявам.

ъж се обажда в районното полицейско управлени


