
Крайният срок за подаване на за-
явление-декларация за предстоящия 
отоплителен сезон е 31 октомври 
2017 г. и тя се подава в дирекция 
„Социално подпомагане“ по на-
стоящия Ви адрес. Към заявление-
декларацията се прилагат в зависи-
мост от спецификата на конкретния 
случай:
1. документи за брутните доходи от:
а) трудови правоотношения и/

или приравнени на тях правоот-
ношения;
б) извършване на услуги с личен 

труд;
в)  дейности  в  областта  на 

селското, горското и водното 

стопанство;
г) стипендии;

2. оригинал на експертно решение 
на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или 
медицински протокол на ЛКК. При 
подаване на заявление-декларация 
за отпускане на социални помощи 
се представя за справка оригина-
лен документ за собственост върху 
движима и недвижима собственост 
и/или идеални части от такава 
собственост, като след проверка на 
декларираните данни документът 
за собственост се връща на лице-
то. При необходимост дирекциите 
„Социално подпомагане“ могат да 
изискват и други документи.

16 - 22 октомври 2017г., година (XIII), 41 /624

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

За трета поредна година в общи-
на Сатовча се изпълнява програма-
та „Забавно лято, грижовна есен”, 
осъществявана със съдействието 
на Кметът на общината д-р Арбен 
Мименов  и Фондация BCause в 
партньорство с Фондация “Напра-
ви добро -Александровска” към 
УМБАЛ Александровска, финан-
сово подпомогната от „Филип Мо-
рис България“ ЕООД.

 Инициативата - безплатни ме-
дицински прегледи за възрастни 
хора е част от Програмата „Забав-
но лято, грижовна есен“, която се 
осъществява с финансовото съдей-
ствие на Филип Морис Интернешънъл, като част от инициативите на компанията за кор-
поративна социална отговорност за подпомагане на общности в различни тютюнопро-
изводителни региони и общини. В  дните от 2-ри до 06 октомври 2017 година в селата:  
Вълкосел, Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена се проведоха безплатни специализирани 
медицински прегледи  от  кардиолози, ендокринолози, уролози и ортопеди от УМБАЛ 
„Александровска”, при които имаха възможност възрастните хора от община Сатовча да 
се прегледат и  консултират за здравословното си състояние.
Подборът на медицинските специалисти за провеждане на прегледите беше уточнен 

предварително, съвместно с общопрактикуващите лекари от общината.
Основни заболявания, които лекарите консултираха в периода на прегледите  са били 

урологични, кардиологични и ендокринологични при средна възраст на пациентите 60 
години. По думите на специалистите голям процент от хората имат нужда от допълни-
телни изследвания и лечение, които са били насочени веднага, а има и много случаи, в 
които се откриват здравословни проблеми, за които хората дори не са подозирали, като 
например  диабет, хипертония, глаукома и др.

а трета поредна година в общиа трета поредна година в бобщищи

ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА –
НОВАТА ВЪЛНА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Ученичката Сибел Топчи от 10 клас взе участие в ХХI Есенен семинар във Варна, 
организиран от Фондация „Българска памет“. Темата „Поколение Европа – новата вълна 
млади предприемачи“ събра близо 200 младежи от Западните Родопи и района на Тер-
вел, Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Албания и Румъния.
Домакин на събитието бе д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“.
Участие в откриването на семинара взеха д-р Моника Панайотова, зам.-министър на 

българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., Огнян Златев, ръководител на 
Представителството на Европейската комисия в България и др.
В продължение на 4 дни участниците имаха възможност да наблюдават образователни и 

предприемачески игри, лекции, дискусии, както и да общуват с някои от лидерите в сфера-
та на иновациите, бизнеса, журналистиката и дигиталните комуникации. Всички получиха 
безценни знания и примери от сферата на дигиталните комуникации, бизнеса, медиите и 
какво е нужно на всеки млад предприемач, за да тръгне по пътя на своите мечти.

ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ДО 31 ОКТОМВРИ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ГЛОБИТЕ КЪМ КАТ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОНЛАЙН 
През август месец Министерство-

то на вътрешните работи (МВР) 
анонсира възможността за онлайн 
плащане на глобите към КАТ.
От 02 октомври системата на МВР 

вече е свързана с над 2400 офиса на 
Изипей в цялата страна, както и с 
електронната система за онлайн пла-
щания ePay.bg.
Нововъведението улеснява плаща-

нето на глобите, тъй като шофьорите могат да избират къде да платят, вмес-
то да се редят на опашката в КАТ. Услугата ще спести, освен време, и сред-
ства заради ниските тарифи за превод през системите на двете дружества.
Във всеки офис на Изипей касиерът може да провери задълженията 

само по номера на шофьорската книжка и ЕГН-то на шофьора, като може 
да избере и кои точно задължения да се платят. Трансферът се отразява 
веднага в системата на КАТ.
През ePay.bg плащането е възможно чрез въвеждане на данните от по-

лучения фиш, като вариантите са два. Шофьорът може да плати през 
профила си, ако е регистриран потребител, а ако не е, плащането става 
от директната форма с карта VISA или MasterCard.

„С малки крачки към света на БМЧК“ 

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ 
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Уведомяваме всички жители на общината, че „ЕКОБУЛТЕХ” АД и 

„ХЕВТИ МЕТАЛС” ЕООД, съвместно с Община Сатовча организира 
събиране и изкупуване на излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване в центъра на село Сатовча и селищата от общината.
На 20 октомври 2017 г. (петък) всички, които желаят ще имат въз-

можност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо 
и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете Ви на-
пълно безплатно след  предварително подаване на заявка на телефони: 
02/441 50 56, 088 4444 048, 0879 121 714
Събирането на старите уреди ще се извършва от „ХЕВТИ МЕТАЛС” ЕООД.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, об-

разувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административните, 
социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източни-
ци - ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба елек-

трическо и електронно оборудване на Община Сатовча.

От 21.09 до 24.09.17 г. четирима доброволци от клуб БМЧК при СУ 
Сатовча, взеха участие в областно младежко обучение на тема „С малки 
крачки към света на БМЧК“.
Обучението се проведе в гр. Банско от младежката секция на БМЧК гр. 

Благоевград. Младежите получиха знания по първа долекарска помощ, ра-
бота с деца в уязвими групи (СПД) и превенция на ХИВ/СПИН.
Четирите дни младите хора придобиха умения и знания, които след това 

ще се опитат да покажат в училищата от техните населени места. Наред с 
обученията, организаторите бяха организирали развлекателни игри, кон-
курси, състезания и вечерни забавни часове, на които всички се опознаха, 
забавляваха и се сдобиха нови приятели.



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

20 Октомври 2017, Петък - Световен ден за борба с остеопорозата
Отбелязва се по инициатива на Националното дружество за борба с остеопорозата 

на Великобритания с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). Остеопо-
розата 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 здра-
вен 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 фрактурата. 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. 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2017 ЗА ВСИЧКИ ГИМНАЗИСТИ ПО СВЕТА          
Краен срок: 20 октомври 2017 г. 
Напишете есе с не повече от 900 думи на някоя от тези 4 

различни теми:
- Какви умения за живот могат да научат учениците в колеж? 

Кои трите са най-важните и защо?;
- Кое смятате за най-належащ социален проблем, пред който 

сме изправени? Защо?;
- Кой ви вдъхновява? Защо?;
- Представете три цели в живота, които смятате, че ще бъдат 

по-постижими, след като завършите колеж.
Есето трябва да бъде написано на английски език.
Награди: Парични награди от 500 USD, 350 USD и 150 USD.

 КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РЕФЕРАТИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“      
Краен срок: 23 октомври 2017 г. 
Правната програма на Институт „Отворено общество - София“ обяви конкурс за сту-

дентски реферати по темата „Свободата на изразяване според Европейската конвенция 
за защита правата на човека и основните свободи“. 
Рефератите трябва да са написани на български език, във формат Microsoft Word, трябва 

да са в обем до 20 стандартни страници ( т.е. максимум 36 хил. знака) и да бъдат съобра-
зени с изискванията за библиографско описание на сп. „Съвременно право“.

16 Октомври 2017, Понеделник
Световен ден на прехраната
Отбелязва се по решение на Организацията на ООН по 

прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 
октомври 1945). Организацията е сформирана в Квебек 
(Канада), но седалището й се намира в Рим (Италия). 
Към момента в организацията членуват над 190 държави. 
България е член на организацията от 1967 г.

17 Октомври 2017, Вторник
Световен ден за борба против нищетата
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на ООН 

Хавиер Перес де Куеляр и на френската благотворителна организация „АТД - 
Кар Монд“, одобрена с резолюция 47/196 на Общото 
събрание на ООН от 22 декември 1992г.

18 Октомври 2017, Сряда
Православната църква почита паметта на Св. Лука
Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следва-

ли своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал 
още седемдесет ученици и ги пратил да проповядват 
Неговото учение по градове и села. В числото на седем-
десетте ученици бил и св. Лука. Той бил родом от Анти-
охия, където на младини изучавал медицина и живопис. 
След време дошъл в Йерусалим. Слушал проповедта на 
Спасителя. Поразен бил от силата на Христовите думи 
и чудеса. Станал Христов ученик. На него и на Клеопа, 
Христос се явил след възкресението си. Били на път за 
Емаус, те вече били чули за възкресението на Господа 

и разговаряли по пътя за него. Ненадейно Христос се приближил до тях като 
обикновен пътник. Те не го познали и той ги заговорил. После продължил с тях 
по пътя и накрая, Господ влязъл в дома, където отивали. Седнал с тях на трапе-
зата. Взел хляба, благословил го, преломил го и им подал по късове. Тогава им 
се отворили очите. И те го познали. Но той станал невидим за тях... Св. апостол 
Лука бил спътник на Св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия. 
Свети Лука е написал третото евангелие (според реда в Новия завет), а именно 
Евангелието от Лука, и Деяния на апостолите. Българската православна църква 
почита паметта на Св. апостол и евангелист Лука на 18 октомври. В същия ден 
Българската православна църква почитта паметта и на Св. мъченица Злата Мъг-
ленска, както и на светия мъченик Марин и на св. преподобни Юлиан Пустинник.
Празник на художниците
Отбелязва се в деня на Свети апостол Лука, който се счита за пръв християнски 

иконописец. Свещеното предание говори, че той нарисувал две икони - на св. 
Дева Мария с Божествения Младенец на ръце, и на светите апостоли Петър и 
Павел. По този начин слага началото на църковната иконопис.

19 Октомври 2017, Четвъртък
Ден на Българския лекар
Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на 

Българския лекарски съюз в деня на църков-
ния празник преп. Йоан Рилски чудотворец. 
Светецът е избран за покровител на българ-
ския лекар, тъй като според преданието 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 небесен 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.

Н О В И Н И
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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

В миналото, в златния век на човешката култу-
ра, в т.нар. Първа раса на боговете живял един 
велик мъдрец. Пред него се явил един ученик 
със следната молба: 

- Искам да ме научиш на една от великите 
тайни на Битието, а именно - да бъда в състояние 
да се превръщам в каквато форма и да пожелая: 
в грамаден размер - да ставам голям колкото 
Слънцето, да изпълвам цялото пространство и 
по този начин да бъда видим от всички. 
Мъдрецът казал на ученика си: 
- Да бъде според желанието ти. 
Ученикът се много зарадвал и си рекъл: 

„Научих най-после тази велика тайна да бъда 
видим от всички и сега ще бъда най- щастливото 
същество“. Той обаче забравил да пита учителя 
си как да се смалява, когато пожелае. Станал на-
истина голям, всички го виждали, но не могъл да 
бъде в общение с хората, не ги виждал, защото 
стоял високо над тях, не могъл да говори с тях, 
затова ходел навсякъде сам и се чувствал много 
самотен. Всички го виждали необикновено голям 
и много учени, философи, физици, астрономи за-
почнали да го изучават и да търсят причините, по 
които Естеството го е направило такъв. Създали 
се хиляди теории и легенди за неговия произход. 
Великият мъдрец, неговият учител, просто казал: 

- Причината за тази големина не е нищо дру-

го, освен желанието на 
ученика да стане голям, 
за да го виждат всички. 
И аз изпълних желани-
ето му. 
При този мъдрец оти-

шъл друг ученик и казал: 
- Учителю, аз искам да 

ме научиш на тайната да 
се смалявам дотолкова, че да не ме вижда никой 
в света. Мъдрецът изпълнил и неговото желание 
и ученикът станал много малък, невидим. Но и 
той като първия забравил да попита как би могъл 
да се върне в първото си положение, защото след 
като станал невидим и слязъл до най- големите 
дълбочини на Битието, като поискал, не могъл 
да се върне назад. 
След време при същия мъдрец се явил друг 

ученик и казал: 
- Учителю, аз искам да ме научиш на свой-

ствата на Виделината и Топлината, да бъда 
едновременно и видим като Светлината, и не-
видим като Топлината. Видим като Светлината, 
за да озарявам грамадните светове, и невидим 
като Топлината, за да стоплям и най-малките 
животинки долу по Земята. 
Учителят му отговорил: 
- Да бъде според желанието ти.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.10.2017 г.
.     – 11 
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ПРИТЧА - ДА БЪДЕ СПОРЕД ЖЕЛАНИЕТО ТИ 



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.
До 31-ви 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/ да-

нък 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 тримесе-

чие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от дру-
го 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. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през третото тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този 
данък.

3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и по-
даване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

4. Търговските банки и клоновете на чуждестранни 
банки в страната декларират и внасят окончателния 
данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви 
по банкови сметки на местни физически лица, придо-
бити през м. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ 7,5 МЛН. ЛЕВА 
ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА ЖИВОТНИТЕ  

ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управи-
телният съвет да предостави 7 519 119 лв. за извърше-
ни мероприятия през първо полугодие на 2017 г. по 

Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски стопани, свързани с изпъл-
нение на мерките по Държавната профилактична 
програма и Програмите за надзор и ликвидиране на 
болести по животните“.
Чрез схемата животновъдите ще бъдат компенсирани 

за разходваните средства, направени за гарантиране 
здравето на животните, недопускане разпространение 
на заразни болести в стадата и предотвратяване на 
зоонози. С помощта ще се покриват до 100% от до-
пустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение 
на мерките от Държавната профилактична програма 
и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите 
по добитъка. Помощта ще се предоставя под формата 
на субсидирани услуги.
Финансовите средства се изплащат след решение на 

УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на 
заявка от страна на БАБХ.

 С 3,5 МЛН. ЛЕВА ЩЕ СЕ КОМПЕНСИРАТ
ЩЕТИТЕ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЗА 2017Г. 
Финансов ресурс в размер 3 430 354 лв. е разпреде-

лен по схемата за Държавна помощ за компенсиране 
на щетите по земеделските култури, причинени от 
неблагоприятни климатични условия през 2017 г. – 
измръзване, суша и слана, буря, поройни дъждове 
придружени с ураганен вятър, наводнение, градушки, 
суша, които могат да бъдат приравнени на природни 
бедствия. Това реши УС на ДФЗ на свое редовно 
заседание.
Досегашната практика бе обезщетенията за природ-

ни бедствия, настъпили през годината да се изплащат 
следващата, за да могат да се обхванат всички съби-
тия. Предвид многото неблагоприятни климатични 
събития, както и големия обем поразени площи през 
2017 г., в сравнение с други години, УС на ДФЗ реши 
на този етап да се изплатят компенсации за следните 
култури:

• Овощни и 
з еленчукови 
култури, кар-
тофи, лозя;

• Царевица за 
зърно, цареви-
ца за силаж и 
захарна царе-
вица, грах за 
зърно и градин-
ски грах;

• Други фуражни култури – овес, фий, люцерна, 
смес едногодишни;

• Зърнено-бобови култури – фасул полски, леща, 
нахут;

• Медицински и ароматни култури, тютюн и коноп.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, 

които притежават констативни протоколи за 100% 
пропаднали площи през 2017 г., следствие на природ-
ни бедствия. Условията на помощта налагат компен-
сациите да не надвишават 80% от производствените 
разходи. Съгласно схемата, подпомагането се нама-
лява с 50% в случаите, когато земеделските стопани 
нямат сключена застраховка. Практиката показва, 
че в голяма част производителите не застраховат 
продукцията си.
Предстои ДФ „Земеделие” да изготви указанията 

за прилагане на помощта.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЩЕ ДОКАЗВАТ РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, КАКТО И 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВОРОДЕНИТЕ ТЕЛЕТА 
От 5 до 30 октомври 2017 г. животновъдите, които 

са кандидатствали по схемите за директни плащания 
Кампания 2017 г., трябва да докажат реализацията 
на млякото и млечните продукти, които са произве-
ли. Документи се подават в областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие”.

   Реализацията на млякото и млечните продукти се 
доказва за схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 от Наредба 
№ 3 от 2015 г. Схема за обвързано подпомагане за 
млечни крави – (СМлК), Схема за обвързано подпо-
магане за млечни крави под селекционен контрол- 
мляко (ЕЖСК), Схема за обвързано подпомагане 
за овце-майки и/или кози-майки под селекционен 
контрол с направление мляко – (ДПЖСК), Схема за 
обвързано подпомагане на биволи, а разпределяне 

на новородени телета се изисква за схемите по чл. 
20 и чл. 21 от Наредба № 3 от 2015 г.: Схемата за 
обвързано подпомагане за месодайни крави и/или 
юници (СМКЮ) и Схемата за обвързано подпомагане 
за месодайни крави под селекционен контрол-месо 
(ЕЖСК). Необходимо е заявителите да предоставят 
и заверени копия на описаните документи за реали-
зация на продукцията.

   Държавен фонд „Земеделие“ обявява, че в изпъл-
нение на чл. 27а, ал. 5 на Наредба № 3 от 17.02.2015 
г., от сайта на ДФЗ на адрес: http://www.dfz.bg/bg/
dp-2014-2020/-2017/ или от активните линкове по-
надолу, е достъпен за изтегляне и попълване образец 
на електронен опис на документи, доказващи реа-
лизация на произведена продукция от мляко и/или 
млечни продукти за периода от 1 октомври 2016 г. 
до 30 септември 2017 г. по схемите.

   Към приложените файлове е изготвена и подроб-
на инструкция за тяхното попълване. Попълненият 
опис по образец се подава на хартиен и електронен 
носител. В изпълнение на чл. 27а, ал. 8 на Наредба № 
3 от 17.02.2015 г., кандидатите, които едновременно 
са кандидатствали по: Схемата за обвързано подпо-
магане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) 
и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни 
крави под селекционен контрол- месо (ЕЖСК) е 
необходимо, в периода 5 – 30 октомври 2017 г. да 
подадат Декларация по образец в съответните отдели 
OПСМП на областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие”, за разпределение на новородените и 
регистрирани в периода 01 октомври 2016 г. – 30 
септември 2017 г. телета в стопанството.

  Разпределяне-
то на новородени-
те телета, които 
са регистрирани 
в  стопанството 
на земеделските 
стопани се нала-
га само при едно-
временно заявени 
схеми СМКЮ и 
ЕЖСК (месо) (чл. 
27а, ал. 8 Наредба 
№ 3 от 2015 г.). 

   За кандидати, които имат само една заявена схема 
от следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (по-
роди за месо), не се изисква подаване на декларация 
по чл. 27а, ал. 8 от Наредба № 3 от 2015 г.

   Списъци на стопаните, които следва да се явят 
в отдел „ПСМП“ при ОД на ДФЗ са публикувани на 
адрес: http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2017/. 

  При попълване на описа кандидатите трябва да 
използват съответната бланкова таблица, според 
регистрацията им в ИСАК – като Физическо лице, 
Юридическо лице или Едноличен търговец.

    Образец на електронен опис на документите 
за реализация на мляко и/или млечни за физически 
лица – за изтегляне 

   Образец на електронен опис на документите за 
реализация на мляко и/или млечни за юридически 
лица – за изтегляне 

   Образец на електронен опис на документите за 
реализация на мляко и/или млечни за еднолични 
търговци – за изтегляне 
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ция на друга държава от ЕС (в случая от Националната 
здравноосигурителна каса).
За целта може да подадете заявление по образец в 

Централното управление на НЗОК - лично или чрез 
упълномощено лице (пълномощното може да не е но-
тариално заверено) на адрес: кв. Лозенец, ул. „Кричим“ 
№ 1, гр. София, п. к. 1407 или чрез съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК), като е желателно да 
приложите копия от британски здравни или сходни на 
тях документи (ако разполагате с такива). Също така 
е необходимо да се уточнят периодите на осигуряване 
в другата държава, чуждия Ви осигурителен номер, 
адресът и наименованието на чуждата осигурителна 
институция. НЗОК изпраща до другата държава искане 
за издаване на Е104. Заявлението, както и подробна 
информация по въпроса, са публикувани на интернет 
страницата на НЗОК - www.nhif.bg - меню „Междуна-
родни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“ 
- „Сумиране на здравноосигурителни периоди, при-
добити в различни държави от ЕС“.
След като към момента все още работите и се осигу-

рявате във Великобритания, до завръщането Ви в Бъл-
гария, независимо от наличието на български Единен 
граждански номер (ЕГН), при лечение на територията 
на България или в друга държава от ЕС, Вие следва да 
бъдете третирана като осигурено лице в съответната 
държава от ЕС и получената медицинска услуга да се 
отчете с чуждия Ви осигурителен номер.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ 
Въпрос: В какъв период след първичния преглед при 

лекар-специалист може да се осъществи вторичния 
преглед? При първичния преглед, бяха назначени до-
пълнителни изследвания и посочена ориентировъчна 
дата за нова консултация след около месец. Консулта-
циите се извършват 1 път в седмицата, но лекарят 
сега е в отпуск, следващия приемен ден е национален 
празник. От ДКЦ-то, където се извършва записване-
то за час за преглед, не бяха сигурни какво трябва да 
се направи, защото според тях вторичен преглед се 
извършва в рамките на 30 дни след първичния. 
Отговор: Направлението за консултация с лекар спе-

циалист 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 този първичен 
преглед, може да го посетите без да е необходимо да 
вземете ново направление от личния лекар.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОСИГУРОВКИ ОТ ЧУЖБИНА 
Въпрос: Какви документи ми трябват за да 

прехвърля осигуровките ми, които съм платила 
като работеща в Англия към България, за да си 
преместя личният лекар в България?
Има ли значение, че все още плащам осигуровки 

в Англия, тъй като работя за Английска фирма, 
но постоянният ми адрес е в България и работя 
дистанционно. 
Отговор: От значение е къде плащате здравните 

си осигуровки. Към момента, доколкото разбираме 
от въпроса, Вие все още работите и се осигурявате 
здравно в Англия, т.е. статутът Ви е на английско, 
а не на българско здравноосигурено лице.
Когато приключи трудовата заетост и осигу-

ряването Ви във Великобритания, и се върнете в 
България, необходимо е да представите британски 
образец на формуляр S041/Е104 в териториалната 
дирекция на Националната агенция за приходите 
(НАП – www.nap.bg ) по местоживеене. Въз основа 
на данните, посочени в документа, месеците без 
данни за здравно осигуряване в България ще бъдат 
признати и ще бъде коригиран здравноосигурител-
ният Ви статус.
Трябва да имате предвид, че Великобритания из-

дава удостоверителния документ – формуляр S041/ 
Е104 само при поискване от компетентна институ-



“ВИТАМИНКА” ЗА  ЗИМНИТЕ  СУПИ
През зимата можете да 

добавяте от заготовката 
както в супата, така и да я 
използвате като гарнитура 
за месни и рибни ястия.
За да приготвите добавка-

та ще са ви нужни по кило-
грам лук, моркови, чушки 
(червени, зелени, жълти), 
домати и много зелени подправки (магданоз, копър).
Морковите се настъргват на едро ренде, чушките се 

нарязват на сламки, а доматите и лукът - на средни и 
едри кубчета. Зелените подправки се нарязват на ситно 
и всичко добре се разбърква.
Разпределете в полиетиленови пликове и завийте 

стегнато на руло (така ще ви е по-удобно по-късно да 
си отчупвате необходимото ви количество).
Зеленчуковата добавка се слага към супата, когато тя 

вече е готова. Сложете нужното количество, изчакайте 
да заври и отстранете от котлона.

КАКВО ПОДСКАЗВА ПУЛСЪТ 
Анализирайки го, можете да разберете дали имате 

здравословен проблем. Най-правилно е пулсът да се из-
мерва в седнало положение.
Класическото място за измерване е лъчевата артерия. 

Пулсът се измерва върху нея на разстояние ширината на 
палеца под първата гънка на кожата до китката на ръката.
Ако ви е трудно по този начин да го напипате, може по-

лесно да го откриете върху сънната артерия.
Пулсът на здравия човек в състояние на покой е 60-80 

удара в минута - тогава той е ритмичен и равномерен.
За да избегнете неточност, не измервайте след употре-

бата на алкохол или след хранене, при силно чувство за 
глад, след тежка физическа работа или напрегнат ум-
ствен труд, след масаж, взимане на вана или душ, след 
секс, а също така в критичните (при жените) дни.
Честота на ударите в минута
По-малко от 45
Това подсказва за 

евентуална сърдечна 
блокада, която може да 
бъде причина за отпад-
налост, хронична умо-
ра, а в занемарена фор-
ма - за образуването на 
тромби в сърцето.
Ако си измерите такъв пулс, добре е да посетите кар-

диолог и да си направите кардиограма.
59-46
Признак за понижена функция на щитовидната жлеза. 

Посетете ендокринолог.
81-100
Може да свидетелства за хипертония. Ако едновре-

менно с такъв пулс си измерите и кръвното, и то е над 
140/90, трябва да посетите кардиолог.
Повече от 100
Този забързан пулс често е признак за повишаване на 

функциите на щитовидната жлеза. Задължително посе-
тете ендокринолог.
Внимавайте!
Еднократното измерване на пулса не е достатъчно ос-

нование да се причислите към една от изброените по-го-
ре групи. Направете няколко измервания през определен 
период от време.
Ритмичност
Ако пулсът „изчезне“ за известно време - това може да 

е признак за блокада на сърцето.
Ако сред нормалния ритъм се вклинят неритмични 

удари - това е показател за аритмия.
И в двата случая трябва да потърсите помощ от кар-

диолог.
Напълване на пулса
Ако единият удар на пулса е силен, а следващият е 

слаб, или ако пулсът се различава по напълване в дясната 
и лявата ръка, това може да е знак за порок на сърцето.
Ако пулсът е слаб по напълване (тънък и едва се на-

пипва) - това често е симптом за анемия или понижено 
кръвно. Измерете го.
Ако то е понижено, консултирайте се с личния лекар - 

много вероятно е той да ви препрати към кардиолог или 
хематолог.

 
МОРКОВИТЕ НЕ СЕ ВАДЯТ ОТ МОКРА ПОЧВА
На начинаещите гра-

динари напомняме, че 
съхранението на морко-
вите зависи от това как 
и кога ще ги извадите.
Ако времето е топло и 

сухо, не бързайте да из-
важдате морковите.
В почвата те ще се за-

пазят по-добре, откол-
кото в хранилището.
Изваждайте морковите, след като времето захладнее.
Почвата трябва да е суха, тъй като иначе по коре-

ноплодите полепва пръст, която трудно се почиства и 
подпомага загниването.
За правилно съхранение
Извадените моркови трябва да просъхнат за ден на 

сухо място.
След това се изрязват листата до челата им.
По-големи количества може да се запазят в пясък в 

мазето.

РЕЗНИЦИТЕ ДА СЕ СЪБИРАТ
САМО СЛЕД ЛИСТОПАДА

Първо да се знае, че резникът, който е част от добре 
узряла едногодишна лозова пръчка, трябва да е дълъг 
около 40 см.
Събират се след листопада
Първо трябва правилно да се изберат, а след това се 

искат специални грижи за съхраняването.
Избират се добре развити и узрели лозови пръчки 

- отрязват се, като се оставят по 2-2,5 см над най-го-
рното и най-долното коляно. Почистват се колтуците, 
ако има такива.
Връзват се снопчета и непремен-

но е добре да се сложат етикети с 
надпис на сорта или вида на под-
ложката, защото после се забравя.
Може да се съхраняват в изба 

при температура от 2 до 8 градуса.
Нареждат се вертикално и се за-

равят до около 10 см от основата в 
леко навлажнен пясък.
До напролет
Тогава пръчките се засаждат за 

вкореняване.
Нужно е почвата на педя от повърхността да е стана-

ла вече топла - 12-13 градуса.
Освен това тя трябва да бъде дълбока, рохкава и да 

има начини за поливане.
Преди засаждането се премахват с лозарска ножица 

зимните очи по тях, с изключение на най-горното.
Боцкат се на разстояние 10 см едно от друго и на 

дълбочина 20 см и се загърлят с тирове.
Върховете им се покриват със слой от рохкава пръст 

с дебелина около 5-6 см.
От най-горните очи на пръчките до месец ще се раз-

вият филизи, които ще пробият почвата.
Когато се появят първите мустаци, тировете се раз-

равят.
Изрязват се всички корени без най-долните и пак се 

правят тировете.
За втори път се премахват росните корени в средата 

на август - тогава се оставят открити леторастите, за 
да се закалят и узреят.

РИБКИТЕ СЕ СЛАГАТ САМО В ЧИСТА ВОДА
Когато се захва-

щате с отглеждане-
то на аквариумни 
рибки,необходимо 
е да знаете, че на 
1 малка рибка (на-
пример гупа) е не-
обходим 1 л вода, 
а на по-голяма (хе-
лер) - 2 л. Така че 
в аквариум от 100 
л вода може да се 
поставят най-мно-
го 50-100 рибки в зависимост от големината им. За 
предпочитане е обаче те да са значително по-малки и 
в никакъв случай повече.
Поддържайте добра хигиена
За по-голямо разнообразие може да поставите в 

аквариума и десетина живи охлювчета (планорбис, 
лимнеа, хелизома и др.). Те са много полезни, тъй 
като освен, че се хранят със загниващите хранителни 
остатъци и с екскрементите от рибките.
Рибките трябва да се хранят 2 пъти дневно.
Задължително почиствайте стените на аквариума 

от зелените водорасли, насложили се по тях, защото 
рибките ги ядат.
Хранене на аквариумните рибки
За храна им давайте суха храна:
* изсушени водни бълхи (дафнии);
* и жива храна - дафнии, циклопси, тубифекс (блат-

ни червейчета) и др. 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Къпина
Robus Fruticosus   

Описание: Бодливи, храсталовидни растения 
с дълги полегати или катерливи стъбла и добре 
развити коренища. Цветовете са бели, събрани в 
гроздовидни съцветия. Чашката е петделна. Плодът е 
сборен, състои се от голям брой месести костилкови 
плодчета. Вкусът му е възкисел и с приятна миризма. 
Цъфти от май до август. 
Разпространение: Расте из 

горите, храсталаците, поляни-
те, по предпланински и планин-
ски склонове на цялата страна. 
Употребяема част: За лечеб-

ни цели се използват листата и 
корените. Листата се събират 
през лятото, а корените от сеп-
тември до ноември. 
Лечебно действие: Запичащо, кръвоспиращо, 

противовъзпалително, фитонцидно  и др. 
Приложения: • листа и корени - при диария, гас-

трит, обилна менструация, бяло течение, леки форми 
на захарен диабет, разширени вени

• външно листата - възпаление на лигавицата на 
устата, кървене на венците, хемороиди 

• плодовете - при простуда
• В българската народна медицина листата се из-

ползват при кръвохрачене, продължителна и силна 
менструация, водянка, колит. 
Външно приложение: Извлек от листата се дава 

за гаргара при възпаление на гърлото и за жабуре-
не при зъбобол. Корените се прилагат за бани при 
разширени вени. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

листата се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се 
по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. От 
корените 1 суп.л. се поставя в същото количество 
вода. Ври 10 мин. Пие се по същия начин.
Използва се запарка или отвара от листата или 

плодовете, която се приготвя от 6—10 г листа или 
15—20 г плод на 500 см3 вряща вода. Предпочита 
се отварата от листата. Тя може да бъде използувана 
и за гаргара.

 Като продукт: Къпина - лист и корен    (Моля 
укажете при поръчката!)
Може да се използва при: диабет, дизентерия, 

бяло течение, воднянка, разширени вени. Външно 
за гаргара при болки във венците.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

киснат 10 минути в 500гр. вряла вода. Пие се 3 пъти 
дневно по 120 грама преди ядене.
Опаковка: 40 гр. сухи листа или корени в цело-

фанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

 „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                                                                                                              

- Кире, що си се сдухал?
- Мани, мани… Нали съм ерген, та се записах в един 

сайт за запознанства.
- Е, и? Много хора така се женят.
- Да де! Ама много лъжат, бе! Много лъжат, гадините!
- Как лъжат? Какви ги дрънкаш?
- Ами как! Сега ходих на среща… На снимката - кра-

савица! Обаче на живо…
- Е, как беше?
- Ти арабин на камила, виждал ли си?
- Виждал съм, по телевизията…
- Е, сега махни арабина…
Съпруг към благоверната си:
- Жена, днес имаме годишнина от сватбата, мисля да 

заколя прасето!
- Че какво ти е виновно прасето, той брат ти ни запозна.

Кире, що си се сдухал?


