
10 - 16 септември 2018г., година (XIV), 36 /670

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

Обучението и възпитанието на децата и учениците в детските градини 
и училищата на община Сатовча винаги е била приоритетна задача на 
общинското ръководство, а също така и утвърждаването на учебните и 
детски заведения като ефективни образователни структури, осигурява-
щи пълноценни условия за провеждане на качествен учебно възпитате-
лен процес. И през новата учебна година първостепенни в образовател-
ната система остават дейности, свързани с подобряване и обновяване на 
сградния фонд, естетизиране на учебната среда, въвеждане на нови об-
разователни технологии, разработване на проекти и усвояване на сред-
ства по Оперативните програми, пълен обхват на децата и учениците, 
подлежащи на задължително обучение, осигуряване на безплатен транс-
порт за превоз на ученици, своевременно доставяне на необходимите 
количества дърва и нафта за отопление на учебните и детски заведения. 
Ще продължат да функционират 13-те учебни заведения в общината, от 
които 3 начални училища, 5 основни, 1 обединено училище и 4 средни 
училища . В тях ще се обучават 1514 ученици, които ще бъдат организи-
рани в 94 паралелки от I до XII клас. За първи път училищния праг ще прекрачат 131 първок-
ласници. Във всяко населено място има работещи детски градини, а в селата Плетена, Кочан, 
Ваклиново, Вълкосел и детски ясли. В рамките на плануваните финансови средства е извър-
шен текущ ремонт на сградите и учебните помещения и са създадени необходимите условия и 
предпоставки за нормално отпочване на учебните занятия. След внесен от Общината проект за 
финансиране на физкултурен салон в село Кочан, същият е одобрен и строителните дейности 
по него ще започнат след провеждането на необходимите процедури по ЗОП.  Общинското ръ-
ководство кандидатства пред Министерство на образованието училищата и детските градини в 
село Долен и село Осина да се включат в списъка на защитени през учебната 2018/2019 година. 
Общинската администрация кандидатства пред образователното министерство четирите гим-
назии в селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен да бъдат включени в списъка на средищни-
те училища за новата учебна година - 2018/2019 година. Също така кандидатства  с интегриран 
проект по ОПРЧР и ОПНОИР, съвместно с НПО, ДГ-Вълкосел и СУ - Сатовча, чрез  който ще 
се подобри учебно-възпитателния процес в учебните заведения чрез допълнителни занимания 
за децата и учениците, съгласно техните интереси в областта на изкуството, музиката и спорта. 
И през новата учебна година ще продължи добрата практика за доставка на пресни плодове и 
зеленчуци по схемата „Училищен плод”. За учениците от I до IV клас ще бъде организирана 
топла закуска. Доставени са безплатните учебници от I до VII клас, както и задължителната 
училищна документация за началото на учебната година. Училищата и детските градини са 
осигурени с необходимите количества дърва и нафта за отопление. Изпълнението на всички 
тези задачи ни дава основание и самочувствие да кажем, че с всяка изминала година се пови-
шава ефективността на общинската образователна система, коментира кметът на общината д-р 
Арбен Мименов, постига се по-добра и по-качествена учебна среда и се води по - ефективен 
учебен процес, за което искрено благодаря на целия педагогически и непедагогически персо-
нал, работещ в учебните и детски заведения на община Сатовча.

ОбОб

Община Сатовча за поредна година ще се присъедини към ини-
циативата на bTV Media Group - „Да изчистим  България заедно”, 
подкрепяна от Министерството на околната среда и водите. Кам-
панията тази година е насрочена за 15 септември /събота/. Денят е 
обявен за Ден за национално почистване и е част от най-голямата 
гражданска инициатива  в света - World Clean Up Day 2018. Бълга-
рия ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни.
Приканваме всички граждани, ученици и работещи, заедно с Об-

щинска администрация Сатовча да се включат в инициативата.
Основно ще се почистват от отпадъци входно-изходните артерии 

на населените места, както и централните улици по села.
Идеята е да се съберат всички натрупали се отпадъци по улици-

те, между кварталите, покрай училища и обществени сгради, да се 
изметат площадните пространства и главните улици. 

На всички желаещи да се включат в инициативата ще бъдат оси-
гурени чували и ръкавици от кметовете в съответните села. 
Сметосъбиращите коли ще работят до извозване на всички отпадъци. 
За количествата депонирани отпадъци за 15 и 16 септември не 

се дължат отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците.
Инициативата ще започне от 08.30 сутринта и ще продължи до 

напълно почистване на определените територии.

12 ДНИ ЩЕ Е КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ТЕ ЩЕ ПОЧИВАТ ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2018Г. ДО 2 ЯНУАРИ 2019Г.

Учениците ще са доволни - очакват 
ги 12 дни коледна ваканция. Тя ще 
започне от 22 декември 2018г., като 
21 декември, петък, ще е последният 
учебен ден за 2018г., и ваканцията ще 
продължи до 2 януари 2019г.
На 3 януари (четвъртък) децата ще 

влязат отново в класните стаи. Това 
предвижда утвърденият график на 
учебното време и ваканциите за нова-
та учебна 2018/2019 година. 
Първата почивка, която очаква уче-

ниците след начало на новата учебна 
година е в дните от 1 до 4 ноември 
2018г. включително. Междусрочната 
им ваканция ще е само един ден - 5 
февруари 2019г. 
Вторият учебен срок започва на 6 

февруари 2019г. Учениците от 1 до 11 
клас ще почиват през пролетта от 30 март до 7 април 2019г. включително. Само за учениците в 12 
клас пролетната ваканция ще е кратка - от 5 до 7 април включително. 
Матурите през следващата година остават на същите дати – на 21 май 2019 г. по български език 

и литература и на 23 май по предмет по избор. Държавните зрелостни изпити по желание ще се 
проведат в периода 28 май - 31 май.
В сесията август-септември изпитът по български език и литература ще е на 28 август, вторият 

задължителен - на 29 август, а изпитите по желание - в периода 30 август-4 септември.
Националните външни оценявания за IV клас ще започнат с изпит по български език и литерату-

ра на 9 май. На следващия ден ще е по математика, а оценяванията по „Човекът и обществото“ и по 
„Човекът и природата“ ще са на 14 и 16 май 2019 г.
Според утвърдения график седмокласниците ще положат национално външно оценяване по бъл-

гарски език и литература на 17 юни, а по математика – на 19 юни 2019 г.
Подаването на документите за участие в приема за гимназиите ще е от 3 до 5 юли. Резултатите 

от първото класиране на учениците трябва бъдат обявени до 11 юли, а от второто класиране до 18 
юли. Обявяването на незаетите места след втори етап на класиране ще бъде на 23 юли.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми учители, ученици и родители,
Честит първи учебен ден!
Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, 

символ на стремежа към наука и просвещение. 
Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-

ния на  учениците от общината ни доказват това. 
Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно поже-

лавам: На учениците – любознателност и всеотдайност към тру-
пането на знания, упорит труд и вяра във възможностите. 

Днес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи път прекрачват 
училищния праг.На Вас мили деца желая да бъдете здрави, усмихнати и щастливи! 
Вярвайте на вашите учители! В училище ще се научите да търсите и откривате при-
ятелства, ще станете по-самостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили. 

На учителите – с любов да открехвате пред своите възпитаници вратата към чуд-
ния свят на знанието; все така отговорно и всеотдайно да изпълнявате мисията си 
на просветители и неуморно да създавате и пазите богатството за всяко училище 
- неговите възпитаници. 

На родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца и учителите им по 
стръмния път на познанието.
С пожелание за спорна и успешна учебна година,

д-р АРБЕН МИМЕНОВ, Кмет на община Сатовча



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

16 Септември 2018, Неделя,
Ден за защита на озоновия слой 
Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на 

ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването /1987/ на 
Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2018 С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ „ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ“  

Краен срок: 7 октомври 2018 г. 
Могат да участват деца и младежи от 7 до 

18 години от България и чужбина. Конкур-
сът включва eсета на български език, както 
и есета на различни от българския езици, 
родни за участниците в конкурса - напр. 
арменски, руски, турски, полски, иврит, 
ромски, чешки и т.н. 
Конкурсът се провежда в две възрастови 

групи за всички езици:
Първа група – от 7 до 13 години
Втора група – от 13 до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2018 година.
Есетата следва да са написани през 2018 година и да не са публикувани.
Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници /формат А4/ с кегел 12 (размер 

на шрифта). Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище” Родина 1860” - 
Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”.

10 Септември 2018, Понеделник,
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата 
Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване 

на самоубийствата с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). 
Според статистиката на Световната здравна организация (СЗО) средно 3000 
души дневно правят опит за самоубийство. Броят на самоубийствата се е 
увеличил със 60 на сто през последните 50 години. Всяка година близо 1 
милион души слагат край на живота си. Според прогнозите на СЗО броят на 
самоубийствата ще продължи да расте. По данни на организацията проблемът 
е най-сериозен в Източна Европа и Русия, както и на азиатския континент 
в Китай, Индия и Япония. 90 на сто от самоубийствата в Европа и Северна 
Америка са резултат от психически разстройства, докато в Азия това най-
често се дължи на спонтанно решение. Много хора, особено имайки предвид, 
че психическите разстройства не се възприемат добре в някои култури, не се 
решават да потърсят помощ и дори не допускат тази възможност.

14 Септември 2018, Петък,
Професионален празник на пожарникарите
 На 14 септември 1905 г. е учредено първото 

професионално обединение на пожарникарите 
в България. Празникът е обявен с решение 385 
от 13 септември 1995 г. на Министерски съвет 
като професионален празник на служителите от 
Националната служба за противопожарна охрана 
на МВР, която от 22 юли 2008 г. е Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
спасяване“. На 1 януари 2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ към МВР, която обединява Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ 
(професионалният празник на дирекцията е на 18 юли - датата, на която през 
1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за 
противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България). 

Кръстовден 
Православната църква отбелязва 

днес църковния празник - „Въздви-
жение на Светия кръст Господен“, 
наричан от народа Кръстовден. Све-
тата православна църква извършва 
поклонение на кръста Господен 
четири пъти в годината - на третата 
неделя от Великия пост, наречена 
Кръстопоклонна, на Велики петък, на 

1 август и на 14 септември. По древен обичай на този ден се прави водосвет и 
свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение. Според църковното 
предание Света Елена, майката на император Константин Велики, се счита 
за ревностна християнка. Тя се отправя към светите места в Палестина, за 
да потърси гроба Господен, който два века по-рано е затрупан от гонителите 
на християните. Усилията й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на 
гроба, както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато 
чрез докосване с един от тях е възкресен наскоро починал човек. Частица 
от този животворящ кръст Елена изпраща на сина си в Константинопол, а 
самият кръст е положен в главната Йерусалимска църква. След време над 
пещерата на гроба Господен построяват храм, който съществува и до днес. 
Той е осветен тържествено на 14 септември 335 г. На този ден се събират 
хиляди поклонници. За да могат всички да видят Светия кръст, епископът 
го повдига или го „въздвижва“ над главите на присъстващите. От това „въз- 
движение“ получава своето име и празникът. По традиция на Кръстовден се 
спазва строг пост. Народният празник е свързан с края на летния и с началото 
на есенния селскостопански сезон. От Кръстовден или от Симеоновден /1 
септември/ може да започне сеитбата на зимните житни култури. На Кръс-
товден се „осветява“ семето за посев. В някои райони на страната празникът 
е наречен гроздоберник, защото тогава там започва 
гроздоберът. 

15 Септември 2018, Събота,
Световeн ден на демокрацията
 Отбелязва се от 2008 г. съгласно резолюция 62/7 

на Общото събрание на ООН от 8 ноември 2007 г. за 
20-годишнината (3-6 юни 1988 г.) от провеждането в 
Манила (Филипините) на Първата международна кон-
ференция на страните с „възстановени“ демокрации. 

Н О В И Н И
10 - 16 септември 2018г., брой 36

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 5.09.2018 г.
.     – 49 
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Веднъж Красотата и Грозотата се срещнали на 
морския бряг. И си рекли една на друга:

- Хайде да се изкъпем в морето.
И те се съблекли и заплували сред вълните. 

След малко Грозотата излязла на брега, облякла 
дрехата на Красотата и продължи по пътя си.
А когато Красотата излязла и не намерила 

дрехата си и понеже била твърде свенлива, та да 
остане гола, сложила си дрехата на Грозотата. 
И продължила по пътя си.
Оттогава насетне мъжете и жените бъркат 

едната с другата. Ала има такива, които са 
зърнали лицето на Красотата и я разпознават 
въпреки дрехата.

Има и други, които познават лицето на Грозо-
тата и нейната дреха не я прикрива от очите им.

ПРИКАЗКА ЗА КРАСОТАТА И ГРОЗОТАТА       



До 14-ти септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декла-

рация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължи-
мия ДДС за данъчния период - 
месец август.

2. Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреоб-
щностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение 
на получено авансово плащане (цялостно или частич-
но) от посредник в тристранна операция) или доставки 
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително по-
лучените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2018 г. 
До 15-ти септември: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември 

за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец август.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец август.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец август.
До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
август 2018 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 септември 2018г., брой 36

ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  РЕГИСТРАЦИЯ  НА
ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 

Необходими документи:
• Заявление за прекра-

тяване на регистрация на 
ППС – по образец
При регистрация на 

превозно средство на сто-
пански субект се предста-
вя единен идентификаци-
онен код (ЕИК) съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските 
субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ 
за създаване и за код БУЛСТАТ 

• Протокол за брак (за фирми)
• Регистрационни табели на превозното средство 
• Свидетелство за регистрация на превозното средство 
• Документ за самоличност на собственика или 

упълномощено лице с пълномощно заверено заверено 
от нотариус (за стопански субекти: пълномощно с 
печат и изх.№)
Собственикът декларира писмено обстоятелствата, 

поради които се иска прекратяване на регистрацията 
и представя доказателства, че ППС е прието за раз-
комплектоване или съхранение в определено за това 
място или частен имот, че се изнася от страната или 
е откраднато.
Ако табелите с регистрационния номер са откраднати, 

прекратяване на регистрацията се извършва, след обявя-
ването им за издирване от съответните служби на МВР.

ПРИКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА 
ПО ПОДМЯРКА 8.6 ОТ ПРСР 2014-2020   
Приключи предварителното класиране на проект-

ните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в 
технологии за лесовъдство и в преработката, мо-
билизирането и търговията с горски продукти“ от 
мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони 
и подобряване жизнеспособността на горите“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-8.001.
Проектите бяха оце-

нени в едномесечния 
срок след приключване 
на приема в „ИСУН 
2020“. Резултатите от 
работата на оценител-
ната  комисия  за  из-
вършване на предва-
рителната оценка от 31.08.2018 г. са публикувани на 
интернет страницата на ДФ „Земеделие.
Всеки кандидат по подмярка 8.6 може да провери 

заявените и присъдени точки след предварителната 
оценка по критериите за подбор. При извършване 
на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е 
придържала стриктно към утвърдените условия за 
кандидатстване и разяснения към тях на Министер-
ство на земеделието, храните и горите, в качеството 
на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.
Кандидатите, чиито проектни предложения са 

получили по-малък брой точки от заявените по го-
репосочената процедура, могат да подадат писмени 
възражения до Управляващия орган на ПСРС по реда 
на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските 
производители в 14–дневен срок от публикуване на 
настоящите списъци.
Общият размер на безвъзмездната финансова по-

мощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по под-
мярка 8.6 е 18 000 000 евро.
Новите моменти в процедурата през ИСУН при 

разглеждане на проектните предложения включват:
• предварителна оценка и класиране, с възможност 

за подаване на възражение срещу оценката от страна 
на бенефициентите;

• следва оценка за административно съответствие 
и допустимост на разходите, която приключва с оце-
нителен доклад (също подлежащ на обжалване пред 
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“);

• техническа и финансова оценка;
• издаване на оценителен доклад.

ОТ 17 СЕПТЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
КОМПЕНСАЦИИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2018 Г.   
УС на ДФЗ утвърди на свое заседание финансов 

ресурс от 700 000 лв. по схемата на държавна помощ 
„Помощ за компенсиране на щетите по земеделските 
култури, причинени от неблагоприятни климатични 
условия - Измръзване от ниски температури през 
зимата и пролетта на 2018 г.“ при 80% интензитет от 
производствените разходи.

  Средствата са разпределени 
за следните видове култури:

  • Бадеми-до 1 531,2 лв./ха;
  • Кайсии - до 1 496,0 лв./ха;
  • Сливи - до 1 459,6 лв./ха;
  • Праскови, нектарини - до 

1 354,3 лв./ха;
  • Череши - до 1 259,6 лв./ха.
  На подпомагане подлежат земеделски стопани, 

които притежават констативни протоколи за 100% 
пропаднали площи от посочените култури в резултат 
на измръзване от ниски температури през зимата и 
пролетта на 2018 г.
Заявления за кандидатстване за държавната помощ 

„Помощ за компенсиране на щетите по земеделските 
култури, причинени от неблагоприятни климатични 
условия - Измръзване от ниски температури през 
зимата и пролетта на 2018 г.“, ще се приемат от 17 
септември до 05 октомври 2018 г. в отделите „ПСМП“ 
към областните дирекции на ДФЗ. Средствата ще 
бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 ок-
томври 2018 г.

ИЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ В 
ЧУЖБИНА ВЕЧЕ ЩЕ Е ПО-ЕВТИНО 

Таксата за издаване на временен български паспорт 
в чужбина се намалява с една четвърт, а досегът на 
гражданите с бюрокрацията ще бъде облекчен.
Това предвижда Постановление за изменение на 

нормативни актове на Министерския съвет, което 
прие правителството. Промените са по предложение 
на Екатерина Захариева, заместник министър-пред-
седател и министър на външните работи.
До намале-

нието се стига 
чрез премах-
ването на две 
такси на обща 
стойност  17 
евро. Времен-
ните българ-
ски паспорти, 
издавани  в 
чужбина, ще 
струват 50 евро вместо досегашните 67 евро. Мерките 
са част от усилията на правителството за облекчаване 
на административната тежест.
До момента при приемане и обработване на заяв-

ления за издаване на българските лични документи 
дипломатическите и консулските представителства 
на Република България в чужбина събират такси за 
всеки отделен документ включително за получаване 
на формуляр-заявление в размер на 1 евро. Сега тази 
такса, както и компонентата, събирана от името на 
МВР - 16 евро, отпадат.
Друг текст в постановлението предвижда намалява-

не на таксата за издаване на свидетелство за съдимост 
при подадено в чужбина заявление. 
Досега за услугата се заплащаха 20 евро по Тарифа 

№ 3 за таксите, които се събират за консулско обслуж-
ване в системата на Министерството на външните ра-
боти. Тази такса се намалява на 10 евро - наполовина.
Гражданите вече няма да заплащат дължимите так-

си по Тарифа № 3 с държавни таксови марки.
Отпада и събирането на такси чрез Министерство-

то на външните работи или дипломатическите или 
консулски представителства на Република България 
относно съдействие за издирване в чужбина на фи-
зическо лице.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Здравейте, заминавам за Германия и 
трябва да си извадя декларация е 104. Има ли как 
да я направя онлайн? Тъй като работното време 
е от 10 до 12 на служителите Ви. 
Отговор: Не е възможно да подадете формуля-

ра online. За да Ви бъде издаден удостоверителен 
документ - формуляр Е 104 (нова бланка S041), е 
необходимо да подадете до управителя на НЗОК 
заявление по образец. Заявлението може да се раз-
печата от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.
bg – меню „Международни въпроси“ – линк „Евро-
пейска интеграция“ - подлинк „Формуляри“ – „S041 
За завършени здравноосигурителни периоди“.
Документи за издаване на формуляр Е 104/S041 

се подават на място в Централното управление (ЦУ) 
на НЗОК или чрез районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене – лично или от упъл-
номощено лице.
Другата възможност е документите да се изпра-

щат на адреса на ЦУ на НЗОК: гр. София 1407, кв. 
Лозенец, ул.“Кричим“ №1. Това e валидно и при 
получаване на формуляра.
При условие че вече сте заминали за Германия, 

чуждата осигурителна институция може да изиска 
от НЗОК по служебен път издаването на необходи-
мия документ.

Въпрос: Здравейте, моля Ви за информация, 
относно получаване на направление за профилак-
тичен преглед при офталмолог. Детето ми ще е в 
първи клас, но няма навършени 7 год.. До сега не е 
имало проблеми със зрението и никога не е водено 
на такъв преглед. Може ли да ми бъде отказано 
такова направление? 
Отговор: По програма „Детско здравеопазване“ 

изследването на зрителна острота –ориентировъчно, 
се извършва един път на 5-годишна възраст. Издава-
нето на „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение ” (бл. МЗ-
НЗОК № 3) е по преценка на лекуващия лекар в 
зависимост от обективното състояние на пациента 
в следните случаи:

1. при необходимост от консултативен преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи специ-

ализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при необходимост от физиотерапия.

Въпрос: На 12. 07.2018 заплатих пълната стой-
ност за направената ми процедура в УМБАЛ xxx в 
xxx . От 01.07.2018 съм здравно осигурена, но към 
датата на медицинската помощ системата на 
НАП не беше актуализирана и здравното заведение 
изиска от мен заплащане на пълната сума.
Системата на НАП беше актуализирана на 

02.08.2018. След като се обърнах към заместник 
директора на xxx с молбата да ми върнат заплате-
ната сума, ми беше обяснено, че здравното заведе-
ние не може да поиска плащане от здравната каса, 
защото месецът (юли) е изтекъл. Какъв е пътят 
за възстановяване на сумата, която заплатих на 
здравното заведение и която трябва да бъде запла-
тена на здравното заведение от здравната каса за 
процедура извършена на здравноосигурено лице? 
Благодаря за съдействието.
Отговор: Когато сте платили дължимите здравноо-

сигурителни вноски, но това все още не е отразено в 
системата на НАП, а се налага да ползвате медицинска 
помощ по линия на НЗОК, тогава можете да поискате от 
офиса на НАП по постоянен адрес да ви издадат Удос-
товерение за непрекъснати здравноосигурителни права.
Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате 

безплатна медицинска помощ към момента на получа-
ването й. Удостоверението следва да представите на 
изпълнителите на медицинска помощ, за да докажете 
че сте с изряден здравноосигурителен статус. За да ви 
бъде издаден този документ от НАП, прилагате внос-
ните бележки, с които доказвате направените от Вас 
вноски за здравно осигуряване. По този начин удосто-
верението Ви дава възможност да ползвате безплатна 
медицинска помощ за съответния период, независимо 
че данните все още не са отразени в системата на НАП.
Съгласно чл.109 от Закона за здравното осигуряване 

„здравноосигурителните права на лицата се възстано-
вяват от датата на заплащане на дължимите вноски, 
като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, 
не се възстановяват“.
В чл. 353 от НРД 2018 за медицинските дейности е 

посочено, че здравноосигурителният статус на лица с 
прекъснати и впоследствие възстановени здравнооси-
гурителни права се удостоверява с документ, издаден 
от НАП до датата на дехоспитализацията по клинични 
пътеки/Амбулаторни процедури...
НЗОК няма законово основание да възстановява 

суми на здравноосигурени лица. Тя е в договорни 
отношения с изпълнителите на медицинска помощ 
в първичната и в специализираната извънболнична 
помощ, с лечебните заведения за болнична помощ, с 
лаборатории и аптеки.



КАКВО ДА ПРАВИМ,
КОГАТО ДЕЦАТА СЕ КАРАТ?

Уморили ли сте от постоянни конфликти между деца-
та? Непрекъсните караници за играчки, територията и 
внимание, които понякога прерастват и в бой? Ето 10 ва-
жни правила, които ще ви помогнат да установите добри 
отношения между децата си:
Борбата между децата в едно семейство винаги е на 

лице. Дали по-голямото ще ревнува родителите си от 
по-малкото си братче или сестричка, или пък то от своя 
страна ще се сърди – кавгите между децата са предиз-
викателство, пред което всеки родител се е изправял. За 
това събрахме няколко стратегически съвета, които да ви 
покажат как най-лесно да помогнете на децата си да по-
стигнат мир:

1. Ако е въможно 
не се намесвайте в 
конфликта. Дайте на 
децата си възмож-
ността самостоятел-
но да се разберат.

2. Ако децата ви 
се обърнат към вас, 
оплаквайки се от 
държанието на брат/сестра си – кажете им: „Моля, раз-
берете се сами помежду си“. Изчакайте и вижте какво ще 
се случи. Само в краен случай се включете в спора.

3. Ако все още смятате, че е необходимо да се намеси-
те в конфликта, не забравяйте, че основната ви задача е 
да помогнете на децата си да намерят изход от ситуация-
та и да постигнат някакво споразумение.

4. Никога не заставайте на страната на едно от деца-
та, като го назначавате „право“. Всяко от тях  смята себе 
си за прав и наранен, а липсата на подкрепа от родителя 
може да задълбочи проблема.

5. По време на същинския спор, установете физически 
контакт с деца. Бъдете на тяхното ниво – седнете или се 
наведете и сложете ръцете си върху гърба или рамото на 
всяко децата. Това действие има за цел да ги успокои и да 
тушира напрежението.

6. Помогнете на всяко от децата да обясни какво се е 
случило. Нека всеки да разкаже своята версия за случи-
лото се. Като родител вашата роля е да им помогнете да 
се изкажат и да не позволите да се прекъсват един друг.

7. Попитайте как децата смятат да разрешат ситуа-
цията – например как ще поделят онова, за което са се 
скарали или как мислят да се сдобрят? Опитайте да ги 
предизвикате да споделят своите предложения.

8. Помогнете да се стигне до единно решение. То трябва 
да се приеме от всички и да бъде приложено незабавно.

9. Ако децата все пак нямат идеи, предложете им 
собствени варианти за измъкнете от ситуацията.

10. Ако децата не искат да преговарят помежду си, 
следва те да изтърпят идентични по строгост наказания.

ПОСЛЕДНИТЕ ПОЛИВКИ ТРЯБВА ДА СА ОБИЛНИ            
Последните поливки на овощните дръвчета трябва 

да са обилни, с много вода, която да достигне до най-
дълбоко разположените корени. Най-добре това може 
да се постигне, като водата се подава в околостъблени 
чаши, които се пълнят на няколко пъти след попиване, 
до максимално овлажняване
ПЛОДОДАЛИТЕ ДРЪВЧЕТА НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Често задавате въпросът, дали трябва да се полеят 

и плододалите по-рано овощни видове, като череши, 
ранни праскови, сливи, кайсии и др. Отговорът е поло-
жителен, те не правят изключение и също трябва да се 
поливат, дори след като плодовете са обрани.
ПРИ СУХА ЕСЕН СЕ НАЛАГА КЪСНА ПОЛИВКА
В случай, че есента е прекалено суха и липсват дъ-

ждове през септември и октомври, по изключение се 
налага влагозапасяваща есенна поливка, за която ще 
ви напомним, ако е необходимо. Но тя се прави при 
прекратена активна вегетация на дръвчетата, когато 
няма сокодвижение и опасността от вторичен растеж е 
нищожна. Това се налага, защото при суха почва през 
зимата се нарушава топлинният режим и има опасност 
от измръзване на корените. Но дали да се прави или не 
есенна поливка, зависи от конкретните условия. 
За да се запази по-дълго време влагата от последната 

поливка мулчирайте почвата под короните, като пред-
варително я прекопаете.

НЯМА СПЕЦИАЛНИ СРЕДСТВА
ЗА БОРБА С ОСИТЕ      

През последните години 
все по-често гроздовата 
и плодова реколта става 
обект на нападение от 
един нетипичен неприя-
тел - осите! Повредите, 
които многоядните на-
секоми нанасят водят до 
негодност на узрялата 
продукция за консумация 
и силно редуциране на добива. Освен гроздето, обект 
на нападение на този превърнал се вече в икономиче-
ски важен неприятел, осите нападат ранните и средно 
ранни сортове круши, ябълките, сливите и прасковите. 
Спасението на плодовете от тези насекоми е доста 
трудно, тъй като няма специални средства за борба. 
Един от начините е закриването на целите дървета 
със специални покривала (мрежи), които се продават 
вече и в България. За големите дървета това разбира 
се е доста трудно.
ВСЕКИ САМ ТЪРСИ СПАСЕНИЕ
Има и други начини, които всеки сам прилага тър-

сейки начин да опази плодовете си. Плодовете могат 
да се покрият с марли, със хартиени кесийки или друг 
вид подръчни материали. Това също не винаги може 
да се направи, защото при много плодове е трудно. 
КАПАНИТЕ СА ПО-ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ
Подобно на опазване на гроздето от осите и при 

плодните дръвчета могат да се залагат ловни капани. 
За тази цел се използват пластмасови бутилки от мине-
рална вода (500 мл). В тях се слагат 2-3 лъжици захар 
и 50 мл оцет. Доливат се 4-5 см от дъното на бутилката 
с вода. Течността започва да ферментира и привлича 
осите. Влезли през тясното гърло те трудно намират 
изхода, падат в течността и се давят. Когато дъното 
на бутилката се напълни с оси капаните се подменят. 

ОСВОБОДЕТЕ МАЛИНИТЕ
ОТ ПЛОДОДАЛИТЕ ИЗДЪНКИ        

Наближава краят на лятото. Ма-
лините са в края на плододаващия 
период. Време е да се погрижим за 
тях, като ги подготвим за следваща-
та година.
РАБОТАТА НЕ Е ЗА ОТЛАГАНЕ
Резитбата на плододалите издън-

ки на малините се прави сега, защо-
то по-късно наесен в градината има 
повече работа. Тогава трябва да 
торим, прекопаваме, засаждаме и 
въобще да подготвяме градината за 
зимата. За малините трудно ще ни 
остане време, а да оставяме резит-
бата за пролетта не бива. През дългата есен и зимните 
месеци от старите издънки по младите лесно могат да 
прелетят и да пропълзят всички неприятели, както и 
да стане заразяване с опасни за културата болести. 
РЕЗИТБАТА Е МНОГО ЛЕСНА
Резитбата на малините никак не е сложна. Тя отнема 

малко време дори за тези, които за пръв път хващат 
ножица в ръка. Изрязват се всички издънки, които 
вече са дали плод през настоящата година. Те сами ни 
подсказват, че животът им е свършил, кората им е оц-
ветена в кафяво, листата им са изсъхнали. 
Ако младите издънки, които са израстнали тази го-

дина, са прекалено много и сгъстяват силно насаде-
нието, те се прореждат. Прореждането стана като се 
оставят по-добре развитите и на разстояние 15-20 см 
една от друга издънки. Всички слаби и излишни се 
премахват от основата, без да се оставя пънче.
На снимката вляво издънката е стара, която вече е 

плододавала и стъблото и е кафяво - тя трябва да се 
отстрани, а вляво е младата издънка, чието стъбло е 
зелено и се оставя за плододаване следващата година.
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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.

МЕХУНКАТА „КИТАЙСКО ФЕНЕРЧЕ”        
В народната медицина мехунка (Physalis alkekengi L.) е по-

зната под името плюскавиче, горчливи пиперки, дива череша, 
добриче, добрич, добруджик, лазаркиня, лазарево цвете, а също 
меунче, тъпанче, ушно биле, червеница, китайско фенерче, и 
много още.
Мехунката е много разпространена в Средна и Южна Европа, 

Балканския полуостров, Русия, Крим, Средна Азия, Мала Азия, 
Северна Америка (където е била пренесена).
У нас се среща сравнително рядко, сенчестите храсталаци 

и влажните места, вирее по-често на варовит терен. На много 
места в селищата в планинските райони мехунката се отглежда 
като градинско цвете, което е многогодишно.  Чашката е сра-
снала, с формата на звънче, с 5 зъбчета.  След оплождането 
чашката силно се разраства, чашечните зъбци се събират на 
върха и ягодовидният плод се оказва като че ли скрит в един 
ципест мехур. Той при узряването постепенно става оранжев. 
Семенцата му са много. Билката цъфти понякога и до септември. 
Оранжево обагрената чашка се запазва до есента. Чашките 
запазват тази си багра и когато стъблата се отрежат, посочва 
известният наш билкар Васил Канисков.
Плодчетата на мехунката са богати на витамин С. Стъблата 

съдържат дъбилни и слузни вещества. Чашката, листата и 
плодовете съдържат червено багрилно вещество – каротиноида 
физалин, захари, лимонена, ябълчна и винена киселина, а също 
и горчиви вещества.
Като билка мехун-

ката  действа  диу -
ретично, подобрява 
функцииите на чер-
ния дроб, а също и 
действа противовъз-
палително. Опитните 
билкари я използват 
още при захарна болест, трудно уриниране, воднянка, подагра, 
ставен ревматизъм.  Външно се прилага при гнойни венци, 
хемороиди, лишеи.
С пепелта от изгорените плодчета се прави мехлем с несоле-

на свинска мас или нерафинирано слънчогледово олио, който 
се ползва за намазване при лишеи.
Билката е силно отровна! Ползва се само по предписание на 

фитотерапевт или опитен билкар!
Само видът перуанската мехунка не е отровна и тя се използ-

ва най-често в сладкарството. Мехунката е и прекрасно есенно, 
декоративно цвете.
Заедно с босилек, жълт смил, тинтява и мехунка навремето се 

е правела китката, с която се е украсявала сватбената хоругва.
Статията е информативна и не замества кон-

султация със специалист!

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Жена, току- що прибрала се от командировка, пита малката 
си дъщеричка:

- Как беше? Слуша ли, докато ме нямаше? Не плака, нали?
- Да, мамо- отговаря детето,- слушах. А в сряда и в петък 

бавачката спа в леглото ми.
- Не се казва така- поправя я бащата. - Правилно е да 

кажеш: „Бавачката спа при мен в леглото.“
- Не, тате, ти бъркаш! - протестира момиченцето. - При теб 

тя спа в четвъртък...

На протест:
- За какво протестираш?
- Ми, щото нямам работа...
- Ето ти визитка, утре в 9 ч. започваш при мен!
- Еееее, ти па от 3000 човека баш мен ли уцели?

Жена току- що прибрала се от командировка пита ма

МОИТЕ ТАРАЛЕЖЧЕТА
Продукти:

• 500 кайма смес 60/40 свинско и телешко
• 1 сурово и 4 сварени яйца
• сол
• черен пипер
• кимион
• 2 кисели краставички
• 2 моркова
• черен пипер и бахар на зърна
• 2 супени лъжици кисело 
мляко
• 1 филийка сух хляб
• зелена салата
• фиде
• 1/2 глава лук

|Приготвяне: Объркваме 
каймата със ситно наряза-
ния лук, яйцето, млякото и 
подправките,като месим 7-8 минути.
Разделяме каймата на големи топки в средата слагаме 

половин яйце и малко парче краставичка, завиваме вни-
мателно и оформяме муцунка.
За очи слагаме зърна черен пипер, за нос бахар и за 

уши кръгли резенчета леко сварен морков.
Намазваме с жълтък и забиваме фиде по телцето на 

таралежчето, а ако не сложим фиде и направим ушите 
по големи става мишка.
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