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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

Младежът Стивът Кумбаров, родом от село Кочан е номиниран 
за спортист на годината в щата Пенсилвания, измежду многоброй-
ните регистрирани  в спортните клубове.

 Номинацията е направена от най-голямата медицинска асоци-
ация в САЩ „Кординейт Хелт“, която подпомага ученическият 
спорт. Победителят, освен званието „Спортист на годината“, по-

лучава и месечна сти-
пендия в размер на 500 
долара.
Стивън е един от 10-

те номинирани учени-
ци спортисти от раз-
лични спортове като: 
европейски футбол, во-
лейбол, бейзбол, лека 
атлетика,  плуване и други. Младежът е единстве-
ният номиниран от спорта европейски футбол.
През миналата година Стивън е бил голмайстор, 

най-полезен играч и избран за нападател на сезона. 
През този сезон Стивън също е показал убедителни 
качества, като досега в изиграните 7 мача е отбе-
лязал 23 гола.
В следствие на досегашните си изяви и футболни 

умения, той не остава незабелязан и вече получава 
покани за приемане на пробен период като играч в 
лондонския „Уест Хям“ и „Аякс“ Амстердам.

М С КК бб КК

ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Крайният срок 

за  подаване  на 
заявление-декла-
рация  за  пред-
стоящия отопли-
телен сезон е 31 
октомври 2018 г. 
и тя се подава в 
дирекция „Соци-
ално подпомага-
не“ по настоящия 
Ви адрес. Към за-
явление-деклара-
цията се прила-
гат в зависимост 
от спецификата на конкретния 
случай: 

1. документи  за  брутните 
доходи от: 
а) трудови правоотношения 

и/ или приравнени на тях пра-
воотношения; 
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 про-
токол на ЛКК. При подаване 
на  заявление-декларация за 
отпускане на социални помощи 
се представя за справка ориги-
нален документ за собственост 
върху движима и недвижима 
собственост и/или идеални час-
ти от такава собственост, като 
след проверка на декларираните 
данни документът за собстве-
ност се връща на лицето. При 
необходимост дирекциите „Со-
циално подпомагане“ могат да 
изискват и други документи.

ОДОБРЕНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО УЧИЛИЩНИТЕ 
СХЕМИ ТРЯБВА ДА ВАЛИДИРАТ ГРАФИКА ЗА

ДОСТАВКИТЕ ДО 15 ОКТОМВРИ 2018Г.  
ДФ „Земеделие“ 

припомня на всички 
одобрени заявители 
по схеми „Училищен 
плод“ и „Училищно 
мляко“, че в срок до 
15.10.2018г. следва 
да валидират график 
за датите на дос-
тавка в съответната 
областна дирекция 
на ДФ „Земеделие“ 
чрез създадената он-
лайн платформа.

  Когато доставчи-
ците по схемата са 
двама, те трябва да изготвят и да представят съвместен график, в 
съответствие с броя на доставките на всеки от тях, съгласно издаде-
ните актове за одобрение. Списъците с одобрените доставчици по 
двете схеми са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

   Валидирането на съвместен график за доставка не е възмож-
ност, а задължение и на двамата одобрени доставчици, съгласно чл. 
15, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за 
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни проду-
кти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Учи-
лищно мляко“ изменена и допълнена с ПМС 101 от 20.06.2018 г. В 
случай, че това задължение не бъде изпълнено, ДФ „Земеделие“ ще 
пристъпи към оттегляне на одобрението, в съответствие с разпоред-
бите на чл. 15а, ал. 2 от наредбата.

   Напомняме, че при изготвяне на съвместния график от двама 
одобрени доставчици по схемите, следва да се спазва изискване-
то за извършване на не повече от 10 доставки по схема общо и от 
двамата доставчици на месец, както и да не се припокриват дати на 
доставки за едно и също учебно заведение по една и съща схема от 
двамата. Обръщаме внимание, че продължават да важат изисква-
нията за доставка на минимум 4 вида плод и поне 1 доставка на 
прясно мляко месечно за учебно заведение.

   В случаите, в които липсва одобрен втори доставчик за опреде-
лено учебно заведение, а има издаден акт за одобрение на достав-
чик за 50 на сто от доставките, одобреният доставчик има възмож-
ност да представи и валидира своя график в посочения срок.

   По училищните схеми са останали за одобрение само заявления, 
по които от фонда писмено е изискана допълнителна информация от 
доставчиците. Въз основа на отговорите, чакащите заявления ще бъ-
дат приключени с акт на одобрение или с отказ за участие в схемите.

Националният осигурителен институт (НОИ) предприема действия за прекратяване на 
програмата за профилактика и ре-
хабилитация за тази година поради 
изчерпване на предвидените за нея 
средства в бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г.
Териториалните поделения на 

НОИ ще издават удостоверения за 
профилактика и рехабилитация до 
24 октомври 2018 г. включително.
Последната дата, на която лицата 

могат да постъпват в изпълнителите 
на дейността, е 25 октомври 2018 г.
Тази година програмата стартира 

на 23 март и за нейното финансира-
не са предвидени 20 103 061 лв. До 
момента са издадени 44 653 удосто-
верения, като се очаква до приключ-
ване на програмата още 2 258 лица 
да ползват парична помощ за профи-
лактика и рехабилитация.

От 15 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започна прием на заявления по схемата „По-
мощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредители-
те по трайните насаждения през зимния период”. 
Приемът ще продължи до 31 октомври.
Ще се приемат заявления за закупуване на проду-

кти за растителна защита и продукти за ускоряване 
на процесите на гниене на листата на овощните ви-
дове, ягоди и малини, които се прилагат през есента 
в периода на масов листопад. Срокът за отчитане 
на дейностите е до 16 ноември, а до 7 декември ще 
бъдат изплатени средствата.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от 

разпространяването на зимуващи вредителите по 
трайните насаждения, като семкови и костилкови 
овощни видове и ягоди и малини.
Финансовият ресурс по схемата за настоящата го-

дина е в размер на 4.7 млн. лв. Част от средствата 
бяха разплатени през пролетта за подпомагане за-
купуването на продукти за растителна защита на 
трайни овощни насаждения, ягоди и малини през 
зимния сезон, които се прилагат в периода след 
преминаване на студовете до набъбване на пъпките. 
Тогава 2 847 производители получиха над 3.9 млн. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

15 Октомври 2018, понеделник,
Световен ден на чистите ръце 

Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от 
ООН Международна година на хигиената. 

Световен ден на селските жени 
15 октомври е обявен за Световен ден на селските 

жени - обявен по време на 62- та сесия на Общото събрание на ООН, съгласно 
резолюция от 18 декември 2007г. Идеята на международната организация при-
влече вниманието към проблемите на селските жени. Инициативата започва 
по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година 
в Пекин. Сред основните поддръжници на идеята са: Международната феде-
рация на земеделските производители (IFAP), асоциирана страна на жените 

на света (ACWW), мрежа от Африка жените в 
селските райони асоциации (NARWA) и жените 
от WWSF. Отбелязването на празника се счита за 
практичен начин за получаване на признание и 
подкрепа за много функционалността на жените 
в селските райони, които са предимно земеделски 
производители и дребни предприемачи. Селските 
жени са около една четвърт от населението на света 
и тяхната роля е изключително ценна, защото те 

са в основата на благополучието за техните семейства и въобще за развитието 
на икономиката в селските райони. Инициативният комитет към ООН реши 
Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври - ден 
преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля на селските жени 
в производството на храни и сигурността на храните. Целта на празника е да 
се осигури на селските жени и техните организации възможност за популяри-
зиране проблемите на жените в селските райони като се насочи вниманието 
на правителствата и организации с обществено значение към тях. Да се насър-
чават действия в тяхна подкрепа. Инициативата за това как да празнуват този 
ден е оставена на отделни организации и общности, в съответствие с техните 
собствени традиции и изисквания.

16 Октомври 2018, Вторник,
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 2018, Сряда
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 2018, Четвъртък

Православната църква почита паметта на Св. Лука 
Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следвали своя 

Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал още седемдесет 
ученици и ги пратил да проповядват Неговото учение по градове 
и села. В числото на седемдесетте ученици бил и св. Лука. Той 
бил родом от Антиохия, където на младини изучавал медицина 
и живопис. След време дошъл в Йерусалим. Слушал пропове-
дта 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 трапезата. 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 Мъгленска, 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 2018, Петък,
Ден на Българския лекар

 Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Българския ле-
карски съюз в деня на църковния празник преп. Йоан Рилски 
чудотворец. Светецът е избран за покровител на българския 
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 благо-
честиви люде, опазва манастира си чрез своята благодатна сила“. На 19-и 
октомври по традиция се връчва и отличието „Лекар на годината“. 

Н О В И Н И
15 - 21 октомври 2018г., брой 41

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

Една легенда разказва за двама странници, 
които били тръгнали на дълъг път. Стигнали до 
долина, където течал поток. Двамата слезли от 
конете си и дълго пили от свежата вода. Изведнъж 
чули глас, който им казал да вземат камъни от 
потока. След това да ги сложат в джобовете си. 
Мъжете не разбрали от къде идва гласа, но го 
послушали и сложили в джобовете си по няколко 
камъка. “Това, което правите сега, ще ви донесе 
и голяма радост и голяма мъка.” – казал им още 
гласът.
Странниците продължили пътя си и на другия 

ден бръкнали в джобовете си. Вместо грубите и 
студени камъни, в дланите си държали скъпи ди-
аманти и рубини. Тогава двамата разбрали какво 
искал да каже гласът край потока. Те се зарадвали 
на скъпоценностите, но и усетили голяма мъка, 
че не са взели повече камъни.
Това, което правим като добри и праведни дела, 

може да не ни изглежда изгодно. Може би възпри-
емаме християнските ценности като обикновени 
камъчета. Има ги в изобилие и никой не си прави 

труда да ги съ-
бира. Може би 
се чудим за как-
во са ни, след 
като прибавят 
тежест на и без 
това дългият ни 
житейски  път . 
Може би завиж-
даме на безбож-
ниците, които подритват камъчета и се движат с 
празни джобове, но с пълни банкови сметки. Като 
че ли, не им тежи нищо.
На кръстопът между изминала и нова година, 

имаме шанс за размисъл и равносметка. С какво 
пълним джобовете си?
С хартийки и бележки за кратковременни про-

блеми, със скътани жълти стотинки, с агресия 
към шофьорите на пътя, с пропилени мигове …
Един ден ще видим как някои предмети се пре-

връщат в пепел, а други ни правят неизмеримо 
богати. Духовно богати.

ПРИТЧА: КАМЪНИ В ДЖОБОВЕТЕ        

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

20 Октомври 2018, Събота,
Световен ден за борба с остеопорозата 

Отбелязва се по инициатива на Националното дру-
жество за борба с остеопорозата на Великобритания с 
подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). 
Остеопорозата е болест, при която плътността и качест-
вото на костта се влошават, което води до намаляване на 
здравината на скелета и повишаване на риска от фрак-
тури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото 
и китката. Остеопорозата е обществен здравен проблем в глобален мащаб, който засяга 
една на всеки три жени и един на всеки петима мъже. Значението на проблема нараства 
поради увеличаващото се дълголетие в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми 
и често първият знак за наличието на остеопороза е 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 допълне-
ние, 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, тютюнопу-
шене 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.

 ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2018-2019
Краен срок: 31 октомври 2018 г. 
Кампанията на Американска фондация за Бъл-

гария за кандидатстване за стипендии за новата 
учебна година за талантливи ученици в различни 
области започна.
Всички останали ученици, които искат да кан-

дидатстват за Стипендиантската програма, трябва 
първо да бъдат одобрени от училището, в което учат.
За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 

до 12 клас включително – в тези класове учениците 
трябва да са през учебната 2018/2019.
В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища 

по изкуства. Олимпийците по природни науки, получили медали от Международни или 
Балкански олимпиади, получават директно олимпийски стипендии.
Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят 

документите си за кандидатстване индивидуално.
Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2018/2019 година.
Американската фондация за България е създадена от успели българи, които живеят и 

се реализират в САЩ, с мисията да подкрепят, насърчават и допринасят за постижения в 
образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. 

ДЕВЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING BEE                  

Краен срок: 25 октомври 2018 г. 
Spelling Bee е състезание, при което състезателите “спелу-

ват”, т.е. произнасят думи на английски език буква по буква 
и е насочено към ученици до 14 години и до 7 клас от всички 
общински, държавни и частни общообразователни училища 
в страната. Състезанието се провежда в три етапа: училищен, 
регионален и национален. Участниците и победителите във 
всеки етап получават сертификати и други награди, а за 
финалистите и техните учители ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер. 
Регистриралите се училища заплащат 35 лева такса участие за училище с 15 (вкл.) 

участници или 50 лева такса участие за училище с над 15 участници. 
Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee се организира от 

Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ в партньорство с Фондация 
„Америка за България”. Състезанието се подкрепя от Министерството на образованието 
и науката и Посолството на САЩ. 
За повече информация: www.spellingbee.bg на тел. 02/4237393 или 0884109088. 



До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови 

вноски за октомври за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното по-
доходно облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка 
за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри 
с игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец септември.

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 септември.

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

подава справка-декларация за доставки на далекосъоб-
щителни услуги, услуги за радио- и телевизионно из-
лъчване или услуги, извършвани по електронен път, по 
които получатели са данъчно незадължени лица, които 
са установени, имат постоянен адрес или обичайно пре-
бивават на територията на държава членка за предход-
ното календарно тримесечие и внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец септември за доходи от трудови право-
отношения.  

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 септември, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 октомври.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
15 - 21 октомври 2018г., брой 41

КАК ДА ИЗТЕГЛИМ ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ
ПРИ НАЙ-ДОБРИТЕ УСЛОВИЯ

Когато вземем решение да купим жилище на кредит, 
е задължително да се направи експертна оценка на 
жилището, като по този начин размерът на кредита, 
който може да бъде отпуснат, се съобразява с пазарна-
та стойност на имота. Необходимо е също така дого-
ворните отношения с продавача да включват разумни 
срокове за финализиране на сделката и предоставяне 
на  необходимите  за 
банката документи.
Що се отнася до имо-

тите в строеж, Петър 
Илиев, оперативен ди-
ректор на Кредитланд 
и лектор в семинарна-
та програма на Експо 
„Моите пари“ 2018, 
подчертава, че при тях-
ната покупка трябва да съобразим схемата на разпла-
щане с продавача с изискванията за транширане на 
кредита на финансиращата банка.

„Банките анализират не само доказуемите доходи на 
бъдещия кредитополучател, но изискват и безупречна 
документация за собствеността на имота, строителни 
книжа, документи за липса на данъчни задължения и 
други“, пояснява той.
Преди да вземем решението за жилищен кредит оба-

че, трябва да преценим и собствените си възможности. 
„Жилищният кредит е дългосрочен ангажимент и 
сериозен постоянен месечен разход в домакинството. 
Преди всичко е необходимо да очакваме относител-
но сигурни и регулярни месечни доходи в обозримо 
бъдеще“, съветва Илиев.
Той пояснява, че най-добрият вариант е сами да 

определим поносим бюджет за месечна вноска по 
кредита, тъй като познаваме най-добре структурата 
на приходите и разходите на домакинството.
Следващата важна стъпка е да предвидим поне 

15-20% от продажната цена на имота – т.нар. самоу-
частие, с което ще можем да си осигурим по-изгодна 
цена на банковото финансиране.
При избор на банка, към чиито услуги да прибегнем, 

е препоръчително да се анализират оферти от поне 
три банки, сравнявайки три критерия - общата цена 
на кредита по Годишен процент на разходите (ГПР) и 
по общо изплатените суми в края на периода (лихви, 
такси, комисиони и застрахователни премии по изис-
кваните от банката застраховки), лихвения риск, т.е. от 
какво зависи лихвеният процент по кредита и какви са 
рисковете да се увеличи, и изискваните застраховки 
и застрахователни покрития.
При определяне на сумата на финансиране, която 

търсим, следва да вземем предвид не само продажната 
цена на жилището и наличното самоучастие, но и 
всички първоначални разходи, свързани със сделката: 
брокерски комисиони, адвокатски хонорари, банкови 
такси, местни данъци, нотариални такси и други 
разноски при придобиване на имота и учредяване на 
ипотеката. Не бива да забравяме и груба калкулация 
на всички спешни разходи за ремонт и обзавеждане 
на новозакупеното жилище, за да можем да го използ-
ваме по предназначение.
Темата за най-изгодните условия при теглене на жи-

лищен кредит е сред водещите акценти в семинарната 
програма на Експо „Моите пари“ 2018. Това единстве-
но по рода си в България събитие ще се проведе на 27 
и 28 октомври в Интерпред, гр. София, със свободен 
вход и под наслов „Разкодирай твоите финанси“.

И WIZZ AIR СПИРА БЕЗПЛАТНИЯ РЪЧЕН БАГАЖ   
Wizz Air обяви, че прави 

качването на ръчен багаж 
в самолетите си плате-
но. Така нискотарифна-
та авиокомпания следва 
стъпките на основния си 
конкурент Ryanair.
Според компанията но-

вото решение ще облекчи забавянето на качването на 
пътниците на борда на самолетите.
Според новата политика на авиопревозвача, която 

ще влезе в сила от 1 ноември, безплатно ще може да 
се вкарва в самолета единствено багаж с размери до 
40x30x20 см., което е приблизително колкото дамска 
чанта или чанта за лаптоп.
За всеки по-голям ръчен багаж пътниците ще тряб-

ва да си купуват стикер „Wizz Priority“, чиято цена 
започва от 5 евро. Въпросният стикер ще позволява 
качването на багаж с размери до 55x40x23 см. С него 
ще е възможно и приоритетно чекиране и качване на 
борда на самолета. В последните месеци авиопре-
возвачът позволяваше безплатно качване на ръчен 
багаж, но в багажното отделение. От 1 ноември тази 
опция отпада. Качването на чекиран багаж с тегло 
до 10 кг. пък ще е възможно със стикер, чиято цена 
започва от 7 евро.
Решението на Wizz Air да последва примера на 

Ryanair е изненадващо, като се има предвид, че ирланд-
ската авиокомпания си навлече проблеми заради ре-
шението си да сложи край на безплатния ръчен багаж.
В края на септември Италия обяви, че започва разслед-

ване срещу Ryanair заради тази практика, тъй като спо-
ред Рим ръчният багаж е основен елемент от транспорта.
В началото на този месец Европейската комисия 

призова органите, отговарящи за защитата на правата 
на потребителите, да обърнат внимание на ирландска-
та нискотарифна авиокомпания.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2018г.

Въпрос: Онкоболна съм. Пенсионерка съм на 67 
години. Минах 6-месечна химиотерапия и сега ще 
ме диспансеризират. По този повод ми поискаха 
200 лева еднократно да платя. Обясниха ми, че 
така е решило ръководството, защото клиниката 
е частна. Моля да ми отговорите редно ли е това 
и как да постъпя. Трябва ли да дам тези пари, при 
положение, че клиниката получава пари за моето 
лечение от НЗОК. 
Отговор: Диспансеризация на злокачествени за-

болявания се провежда само в лечебни заведения за 
болнична помощ и в комплексни онкологични цен-
трове (КОЦ). Пациентът може да се диспансеризира 
в здравен район, където ще се извършват контролните 
прегледи, без оглед на адресната регистрация.
Диспансеризацията се извършва съгласно Наредба 

№ 8 от 03 ноември 2016 г. за профилактичните пре-
гледи и диспансеризацията и Националния рамков 
договор за медицински дейности за 2018 г. Дейностите 
по диспансеризацията се извършват по Амбулаторна 
процедура № 7 на здравноосигурени лица, на които 
е издадено решение от Обща клинична онкологична 
комисия/клинична комисия по хематология. Диспан-
серизацията/диспансерното наблюдение при лица с 

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 2020 Г. 
ПОПЪЛНЕНА АВТОМАТИЧНО    

За доходите ни получени от работодателите ни през 
2019 г., от началото на следващата година ще отваряме 
през нета попълнена данъчна декларация с данните.
Работодателите ще имат задължението да изпратят 

информацията в НАП, а в историята отиват хартиените 
служебни бележки, издавани на лицата за изплатените 
им през годината доходи и удържания данък.
Това предвиждат промените в данъчното законода-

телство, одобрени от правителството на последното му 
заседание, които ще бъдат предложени за одобрение 
от парламента.
Целта на промяната е автоматичното зареждане на 

цялата информация в образците на годишните данъчни 
декларации на лицата. Със законопроекта се предлага 
преминаване изцяло към подаване по електронен път на 
справки и декларации от самоосигуряващите се лица.
От НАП уточниха, че ръчно в данъчната декларация 

ще се попълва останалата информация, касаеща други 
доходи, а също така и данните за направени застра-
ховки, дарения и други, за които може да се ползват 
данъчни отстъпки.
В проектозако-

на, приет вчера от 
кабинета, се пред-
лага още премина-
ване към облагане 
с окончателен да-
нък, вместо с данък 
върху годишната 
данъчна основа на 
придобитите обла-
гаеми парични и предметни награди от игри, със-
тезания и конкурси, които не са предоставени от 
работодател или възложител, както и увеличение на 
стойността на необлагаемите награди и предметни 
печалби на до 100 лв.
В Закона за местните данъци и такси данъкът върху 

превозните средства за леки автомобили и товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса 
не повече от 3,5 г. да се определя по формула, която 
включва два компонента: имуществен и екологичен, 
предлага още кабинетът.
Освен това при реализиране на сделка или дейст-

вие за придобиване на моторно превозно средство 
нотариусите ще извършват проверка за наличие или 
липса на задължения за данък върху него чрез автома-
тизиран обмен на данни със системата, поддържана от 
министерството на финансите, при посредничеството 
на МВР.
В 7-дневен срок след извършване на сделката или 

действието по придобиване на недвижим имот или 
МПС нотариусите ще уведомяват съответната община 
за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот 
или моторното превозно средство, както и ще предос-
тавят информация за размера на заплатения данък и за 
основата, върху която е определен.

НАП ОТНОВО ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ФАЛШИВИ МЕЙЛИ  
Отново се разпространяват 

фалшиви имейли от името на 
НАП. Те съдържат инфор-
мация за възстановяване на 
данък от името на НАП, като 
се изисква потвърждаване 
на банкова сметка. Линкът 
„Получаване на плащане“ 
препраща към фалшива стра-
ница, която не кореспондира 
с интернет адреса на НАП - 
http://nap.bg/. Това представлява класическа форма на 
„фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на 
лична информация от интернет - потребителски имена 
за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.

онкологични заболявания започва след приключване 
на активното лечение (системно лекарствено лечение 
или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на 
основната диагноза.
За диспансеризирането си здравноосигурените лица 

не заплащат. За всяка заплатена сума на лечебното 
заведение за болнична помощ следва да бъде издаден 
финансов документ, в който да е посочено точно за 
какво е заплащането.

Въпрос: Беше съобщено ,че от м.септември 2018 г. 
ще стартира програма, която ще осигурява безплат-
ни протези на пенсионери.Аз съм родена 27.10.49г 
мога ли да се възползвам от тази програма (имам 
обеззъбена горна челюст) и защо зъболекарите при 
който ходих до този момент ми откават с мотив 
,че има много неясноти за тях? Бихте ли ми посо-
чили зъболекари, който работят по тази програма 
успешно?
Отговор: От 01.09.2018 г., НЗОК заплаща до две 

дейности по възстановяване функцията на дъвкателния 
апарат при обеззъбени лица (съответно по една за горна 
и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи 
се за срок от 4 години само при здравноосигурени лица 
от 65- до 69-годишна възраст включително.
Вие може да отидете при всеки лекар по дентална 

медицина, сключил договор с НЗОК.
На интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg - 

раздел „Информация за договорени дейности“ - меню 
„Търсене на договорни партньори и дейности” – линк 
„Лекари по дентална медицина“, може да направите 
справка за лекарите по дентална медицина, сключили 
договор с НЗОК. Има възможност за избор на област, 
населено място ...

Въпрос: Стоматологът ми даде направление за 
панорамна снимка на зъби.
Моля да ми кажете къде правят снимки на зъби с 

направление. Повечето кабинети, които прозвънях 
не правят! 
Отговор: НЗОК залаща за секторни снимки на 

зъби – „Рентгенография на зъби с определен центраж 
(секторна рентгенография) с код 06.01. и ортопантомо-
грами «Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби 
(Ортопантомография) с код 10.62. от пакет „Образна 
диагностика“, ако имате направление (бл. МЗ-НЗОК № 
4), издадено от лекуващия лекар по дентална медицина.
Справка за лечебните заведения, извършващи ла-

бораторни изследвания (с възможност за избор на 
област, община и вид лабораторно изследване), може 
да направите на сайта на НЗОК – меню „Информация 
за договорени дейности“ - линк „Търсене на договорни 
партньори и дейности“ - подлинк „Лабораторни изслед-
вания“. Достатъчно е да кликнете върху съответния код 
на изследването от пакета – в случая пакет „Образна 
диагностика“ , код 10.62.



КАШЛИЦА – НАРОДНИ,
БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ

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

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

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

ръкави, с около 4-5 см по-дълга от първата. Памучната 
жилетка се намокря (във вода или отварка от трина), 
изстисква се добре, облича се на голо тяло и отгоре вед-
нага се облича вълнената жилетка. След това се бинто-
ва така, че да прилепне 
до гръдния кош, без да 
пречи на дишането. 
Този компрес е мно-

го полезен както при 
възрастни, така и при 
по-големи деца, особе-
но при хроничен брон-
хит и упорита кашли-
ца. Компресът може да 
престои цяла нощ.
За улесняване отделянето на храчки
Ползвайте целина, хрян, майорана, лопен, мента, 

жълт кантарион, червен кромид лук, иглика, подбел, 
трицветна теменуга. Отхрачващо действие имат още 
лечебна ружа, слез, исландски лишей, борови връхчета, 
евкалипт, ленено семе, подбел, трицветна теменуга, иг-
лика, липа, кисел трън, медуница, сладък корен.
Билки, които смекчават лигавицата и успокояват 

кашлицата
Лопен, черен оман, евкалипт, слез, риган, 

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

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

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

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

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

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

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

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

на чай и пийте водата.

С ВРЪХНИ ОТВОДИ МОЖЕ ДА РАЗМНОЖИТЕ
МАЛИНИ И КЪПИНИ                

Този метод е характерен за тяхното размножаване 
в природни условия. Към края на август и септем-
ври връхната част на клонките прораства и образува 
недоразвити листа. Когато клонките достигнат тази 
фаза се пристъпва към подготовка на отводите.
Съвет: количеството на отводите може да се уве-

личава няколко пъти, ако се прещипят върховете на 
новия прираст, когато той достигне височина 50-60 
см. На свои ред новите прирасти след време също се 
прищипват.
Долу, близо 

до майчиното 
растение се 
копаят дупки 
или се пра-
вят канавки 
на дълбочина 
10см. В тях се привеждат клонките - закрепват се и се 
засипват с почва. При такова размножаване от един 
храст може да се получат 5-6 дъщерни растения (в 
зависимост от отводите). Напролет през следващата 
година вкоренените отводи се изкопават и се засаж-
дат на постоянно място. Получените нови храстче-
та имат мощна коренова система и стъбло 20-25 см. 
През първата година на засаждането си те израстват 
със силни клонки, които на следващата година дават 
първия си плод.

 
И ПРЕЗ НОЕМВРИ ПРОДЪЛЖАВА

СЕИТБАТА НА МОРКОВИ 
Есенната сеитба на моркови е доста продължител-

на. Това се определя от района, в който е градината ви. 
Като подходящите срокове са от края на октомври до 
началото на декември. Разбира се, последните дни са за 
най-топлите райони на страната.
Акцентите:
Купете качествени 

семена от подходящи 
сортове.
Подгответе много 

добре мястото. Поч-
вата трябва да е мно-
го добре обработена, 
тъй като коренопло-
дите се деформират.
Оформете браз-

дички, като разстоянието между тях е 20 см.
Смесете семената с фин пясък, за да засеете по-рав-

номерно.
Дълбочината на сеитба е 0.5-1 см.
Отгоре покрийте с почва, която може предварително 

да смесите с добре разложен оборски тор или компост.
Притъпчете, за до осигурите равномерно поникване 

на семената.
ЗА ПО-МАЛКО ЧЕРВИВИ ПЛОДОВЕ ДОГОДИНА  
Знаете, че гъсениците на плодо-

вите червеи повреждат плодове. За 
да намалите популацията им до-
година можете да използвате един 
прост метод - редовно събиране на 
повредените и опадали плодове на 
земята под дървото.
Трябва непременно да ги събирате 

в някой край на двора, като е най-добре да ги заровите, 
но на по-голяма дълбочина - 50 и над 50 см. А по-до-
брият вариант е да ги унищожите чрез изгаряне!
Това се прави вечер, когато някои от вредителите се 

прибират да нощуват в опадалите плодове!
По време на беритбата задължително правило е да 

берете не само качествените и здрави плодове, но и 
всички болни и повредени от непериятели и болести 
- както от дървото, така и от земята под него. И също 
да ги унищожавате. По този начин намалявате попу-
лацията на неприятелите и инфекцията от болестите 
за следващата година.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

НАРЪТ – НАЙ-МОЩНИЯ АНТИОКСИДАНТ       
Точно сега е времето на този екзотичен плод, счи-

тан за един от най-мощните афродизиаци. Нарът е 
отлично средство за сърцето и кръвоносните съдове 
и се смята, че е най-силният антиоксидант от всички 
плодове.
Ако ви е до-

садно почист-
ването му или 
н е п р и я т н о 
консумиране-
то заедно със 
зрънцата, ви-
наги  можете 
да изстискате 
сока му.
Нарът е от-

лично средство за сърцето и кръвоносните съдове и 
се смята, че е най-силният антиоксидант от всички 
плодове, пише македонският портал Арт кухня.
Той винаги е бил символ на здраве, плодородие и 

дълголетие. Богат е на флавоноиди и полифеноли, а 
силните му антиоксиданти предпазват от сърдечни 
заболявания и рак.
Само в една чаша чист сок от нар има повече 

антиоксиданти от червеното вино, зеления чай и 
боровинките. Пълен е със съдържание на витамини 
В, калий и фолиева киселина.
Трябва да го консумират всички, които имат 

проблеми със сърцето и кръвоносните съдове (или 
предразположени към тези заболявания), висок хо-
лестерол, запушени артерии (в този случай е особено 
ефективен).
Последните изследвания показват, че нарът е от-

лично средство за предотвратяване на развитието 
на рак на гърдата, рак на простатата, на дебелото 
черво, левкемия, тумори... Освен това съдържа и 
компоненти, които вдигат нивото на серотонин и 
действат благоприятно на всички, които са депре-
сирани и тревожни.

 Сокът от нар може да се използва и като добавка 
в салатите и вода за изплакване на устата, защото 
има антибактериални свойства. Разредете сока с 
вода в съотношение 1:3, след което изплакнете 
устата си в продължение на няколко минути преди 
да измиете зъбите си. 

 „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                                                                                                              

Габровец с депресия отива при психолога.
Психологът:
- Страдате най-вече заради това, че правите всичко 

възможно, за да не харчите пари. Това вечно въздържание 
води до вътрешни напрежения, които се натрупват и водят 
до депресия. Препоръчвам Ви шопинг - терапия. Изхарчете 
колкото може повече пари, като си купувате всичко, което 
Ви хрумне. Това действа безотказно!
След седмица габровецът идва на контролен преглед, 

отново тъжен и унил. Психологът:
- Колко пари похарчихте?
- 1000 лева, и НИКАКЪВ резултат!
- Хм. 1000 лв. е доста добра сума за шопинг, и да няма 

никакъв резултат.... а какво си купихте?
- 500 евро!..

бровец с депресия отива при психолога

ЗАПЕЧЕН ДЕСЕРТ С ЯБЪЛКИ 
Продукти:

• 8 ябълки
• 1 ч. ч. прясно мляко
• 2 ч. ч. захар
• 5 с. л. лимонов сок
• 1 ч. л. канела
• 400 г масло
• 250 г галета
• 5 с. л. стафиди
• 100 г лешници (оре-
хови ядки)
• 4-5 с. л. пудра захар

|Приготвяне: 1. Ябълките се обелват, нарязват се, 
почистват се от семките и се заливат с прясното мляко.

2. Добавя се 1 ч. ч. захар, две супени лъжици ли-
монов сок, една бучица масло и канелата и ябълките 
се сваряват до омекване. Отцеждат се и се претриват 
през сито или се разбиват с пасатор на фино пюре.

3. Останалата захар се смесва с останалото разто-
пено масло, галетата накълцаните лешници(орехови 
ядки), стафидите и останалия лимонов сок.

4. В намазана с масло форма на слоеве се слага сме-
ста с галетата и ябълковото пюре, като се завършва с 
галетената смес.

5. Отгоре се наръсва с бучици масло и сладкишът 
се изпича за 15 минути във фурна при 220 градуса 
температура. Преди поднасяне Ябълкова запеканка 
се поръсва през цедка с пудрата захар.


