
Приемете моите сърдечни пожелания по 
случай светлия празник  - Курбан Байрам.
Традицията повелява на този свещен 

празник да бъдем смирени и еднакво щед-
ри към богатия и към бедния, към разби-
ращия и различния. Следвайки устоите 
на вярата нека бъдем по-добри, по-мило-
сърдни и по-пълноценни хора. Нека ней-
ната светлина и мъдрост бъде наш спът-
ник в делата и начинанията ни.

Желая на Вас и Вашите семейства много здраве, изобилие и берекет.                                                                          
                                                                                      д–р Арбен МименовВесел празник!                                   Кмет на община Сатовча

5 - 11 август 2019г., година (XV), 30 /715

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

Паспортите на българските 
граждани ще се издават със срок 
на валидност 5 или 10 години съ-
гласно заявения от лицето срок. На 
децата до 18-годишна възраст ще 
се издават паспорти със срок на валидност 5 години.
Министерството на вътрешните работи трябва да създаде организаци-

онни условия и да осигури необходимите технически и програмни сред-
ства за издаване на паспорти със срок на валидност 10 години не по-късно 
от 1 януари 2021 г.
При обикновена услуга, лични карти и паспорти ще се издават до 30 

дни, при бърза услуга - до 3 работни дни, а при експресна услуга - до 8 
работни часа, от приемането на заявлението.
Предвижда се нова процедура за подаване на заявления за подмяна 

на български лични документи чрез автоматизираната информационна 
система за електронни услуги на Министерството на външните работи /
МВнР/. Наред с опцията за използване на квалифициран електронен под-
пис, заявителят ще може да подава заявление в електронен формат и без 
да използва такъв подпис, като към заявлението приложи копие от вали-
ден документ, чиято подмяна желае.
Новата възможност изисква период на технологична подготовка, затова 

се предвижда тези изменения да влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Когато 
заявлението за издаване на български личен документ е подадено по елек-
тронен път, документът ще се получава лично, след установяване на само-
личността на получателя и връщане на документа, чиято подмяна се иска.
Намаляват се сроковете за издаване на български лични документи при 

подадено заявление в консулски или дипломатически представителства в 
чужбина. От 90 дни - за обикновена услуга, е предвидено вече срокът да е 
45 дни, а за бърза услуга - 30 дни. С измененията се въвежда възможност 
български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез из-
ползване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.
Въвеждат се и срокове за издаване на документ за самоличност на чуж-

денец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут: при 
обикновена услуга - до 30 дни, а при бърза услуга - до 10 работни дни.

ЧЕСТИТ  КУРБАН  БАЙРАМ!

Всички земеделски стопани, канди-
датствали за директни плащания на 
площ, могат сами да изтеглят графич-
ните данни за заявените за подпомага-
не парцели. Те са публикувани в Систе-
мата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ 
„Земеделие“.  Shape файловете са гео-
метричен географски формат за запис 
на пространствено местонахождение и 
атрибутна информация на географски 
обекти. Генерирани са следните фай-
лове, в проекция UTM zone 35N:

•PRC_.shp – Геометрия на земедел-
ските парцели;

•PRC_.shx – Индекс към геометрията 
на обектите;

•PRC_.dbf – Привързан dBASE файл 
(база данни) с атрибутна информация; 
съдържа данни за декларираните кул-
тури и схеми за всеки парцел;

•BZS_.shp – Геометрия на земедел-
ските парцели;

•BZS_.shx – Индекс към геометрията 
на обектите;

•BZS_dbf – Привързан  dBASE файл 
(база  данни) с  атрибутна  информация 
– съдържа  данни  за  местоположението 
на  блоковете  на  земеделско  стопан-

ство  и  кампанията ,  за  която  се  отнасят 
данните .

В  СЕУ  са  публикувани  и  карти  на 
блоковете  на  земеделските  стопанства 
(БЗС), заявени  по  директни  плащания 
(2019) на  всеки  фермер ,  достъпни  в 
pdf формат .

За Кампания 2019 г. документи пода-
доха 106 727 земеделски стопани. От 
тях 75 699 избраха да получат карти-
те си  на електронен, а не на хартиен 
носител, за което ДФ „Земеделие“ им 
благодари специално. „Съвместно с тях 
успяхме да редуцираме с над 50 % из-
ползваната офис хартия и консумативи 
за Кампания 2019, спрямо предходни 
кампании. Вярваме, че само съвмест-
ните ни усилия ще спомогнат за нама-
ляване на въглеродния отпечатък на 
всяка следваща кампания по прием на 
заявления, като проявим нужната еко-
логична отговорност и амбиция“, се каз-
ва в съобщението на фонда.

Цифровите географски данни и кар-
тите на БЗС са достъпни в индивидуал-
ните профили на земеделските стопани 
в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Спе-
цифични справки по конкретни схеми“.

ЦИФРОВИТЕ ГЕОГРАФСКИ ДАННИ ЗА КАМПАНИЯ 2019 Г. 
СА ДОСТЪПНИ В САЙТА НА ДФЗ

ПОСРЕЩАМЕ МЕСЕЦ ЗУЛХИДЖЕ: БЛАГОДАТТА И
ДОСТОЙНСТВАТА НА ПЪРВИТЕ 10 ДНИ ОТ МЕСЕЦА НА ХАДЖА

На 10 август се открива ловният сезон за 
пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас 
и обикновена бекасина.  По време на ловния 
излет ловците имат право да отстрелят до 15 
пъдпъдъка, до 10 броя гривяк, гургулица, гор-
ски бекас и обикновена бекасина, напомнят от 
СИДП.  Забранено е използването на електри-
чески звукопроизвеждащи устройства, живи 
птици за примамка, ловни соколи и други 
грабливи птици, както и ловни хрътки и други 
забранени средства и методи за ловуване.
Всеки ловец трябва да притежава редовен 

ловен билет, както и разрешително за отстрел 
за съответната дата. Ловуването за дребен ди-
веч се извършва в събота и неделя и в дните, 
обявени за национални празници. За спазване 
изискванията на Закона за лова всяка година 
се правят проверки от съответните институ-
ции, като се следи да не се превишават днев-
ните норми за отстрел и да не се използват на 
забранени устройства.
По време на лов се забранява още употреба-

та на алкохол и наркотични вещества. Ще се 
следи и за спазване на промените в Закона за 
оръжията, като пушките ще се транспортират 
до мястото на лова със заключващ механизъм, 
а пистолетите в специален куфар, предупреж-
дават от СИДП.  Всеки ловец трябва да е с 
облекло със сигнален цвят и да спазва указа-
нията на ръководителя на лова /при групов 
лов/, за да се избегнат инциденти.

Заради очакваното засушаване и високите 
температури през август се забранява и пале-
нето на огън в горите. Експертите напомнят, че 
в края на лова всеки трябва да дезинфекцира 
обувките, облеклото и автомобила си, за да не 
се пренася вируса на АЧС от една територия в 
друга. Остатъците от храна и опаковки от раз-
лични продукти да не се изхвърлят сред приро-
дата, а да се прибират от ловуващите, защото 
това също е начин за пренасяне на болестта.

Месец Зулхидже е последният месец от 
ислямския календар. Той е месецът, посо-
чен от Аллах за изпълнение на поклонени-
ето хадж. И това е причината Зулхидже да 
е с особена важност измежду останалите 
месеци от ислямската лунна година. За осо-
беното значение на месеца на хаджа има 
много доказателства в Корана и Суннaта на 
Пратеника Мухаммед.
В Свещения Коран Аллах се кълне в 

десетте нощи от месеца за поклонението 
хадж (Сура „Зората“), което е доказател-
ство за особената важност на тези дни.
Пратеникът пък казва:
„Няма по-обичани дни при Аллах Теаля 

за правене на добри дела от тези дни.”, като 
в друг хадис се предава, че „Който говее 
един ден от тези десет дни, то сякаш е говял 
цяла година. И ибадетът, извършен в една 
от десетте нощи, се равнява на правене на 
ибадет в нощта Кадр.“
Има множество начини, по които бихме 

могли да се възползваме от тези благодатни 
10 дни на месец Зулхидже. В това число е 
правенето за зикр (споменаване на Аллах).
Според ислямските учени „определените 

дни“ са именно първите десет дни от месец 
Зулхидже.
Друг възможен ибадет, с който да се въз-

ползваме пълноценно в този период, е гове-
енето (с изключение на 10-ия ден от месец 
Зулхидже, когато е Курбан Байрам). Също 
така не трябва да пропускаме възможност-
та за изпълняване на допълнителен 
намаз, раздаване на садака, четене и 
слушане на Свещения Коран, както 
и вършене на добри дела под каквато 
и да е форма.
Изричането на текбирите следва 

да започне от сутрешната молитва на 
деветия ден от Зулхидже, деня Ара-
фа, и продължава до следобедния 
намаз на четвъртия ден от Байрям.  
Този текбир, споменаване на Все-

вишния Аллах, може да се прави и 
по всяко време и на всяко място в 

рамките на тези десетте дни, както са пра-
вили и сподвижниците по времето на Пра-
теника.
Онова, което е важно да знаем във връзка 

със самия курбан и също е от Сунната на 
Мухаммед, е, че човек, който е възнамерил 
да коли курбан на Курбан Байрам, следва да 
не реже от ноктите, косата и окосмяването 
по тялото си по време на 10-те дни от месец 
Зулхидже. Според учените, ако семейство-
то ще коли само един курбан, то изисква-
нето важи само за главата на семейството, 
т.е. съпруга.   

 Важно е да отбележим, че с изключител-
на стойност измежду десетте дни от месец 
Зулхидже е денят Арафа. За него Пратени-
кът казва:

„Най-превъзходният ден е денят Арафа“.
В друго предание казва:
„Който говее в деветия ден от месец Зул-

хидже, деня Арафа, то Аллах опрощава гре-
ховете му за изминалата една година и за 
предстоящата една година.“

 От превъзходството на първите десет 
дни от Зулхидже може да се възползват 
всички – не само онези, които са на хадж в 
Светите земи.
Какъв по-добър стимул за всички ни 

да се възползваме от достойнствата и 
благодатта на първите десет дни от ме-
сец Зулхидже?
Те са пред нас – възможност, която не 

знаем дали ще получим друг път отново!

Н 10 о а ссе заН 10



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

6 Август 2019, Вторник,
 Ден на милосърдието 
Посветен е на състраданието към жертвите на 

атомните бомбардировки, войните и тероризма. 
На този ден през 1945 г. над Хирошима е взриве-
на първата в историята на човечеството атомна 
бомба, градът е превърнат в руини, а десетки 
хиляди хора загиват. Денят се отбелязва от На-
ционалния музей „Земята и хората“ от 1998 г. Само на този ден в залата на 
Гигантските кристали се експонира „Камъкът от Хирошима“, който музеят 
е получил през 1997 г. от Президентството на България. Гранитният камък 
е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на 
атомния взрив в 8.15 ч. сутринта на 6 август 1945 г. На него е изобразена 
релефно богинята на милосърдието. Изображението е гравирано на общо 
188 къса, събрани от трамвайния участък на 200 метра северно от кота 
нула на атомния взрив и изпратено до 188 държави в света от Асоциацията 
„Камък за мир“, Хирошима . На този ден музеят кани всички на поклонение 
и полагане на цветя пред „Камъкът на Хирошима“. 
Преображение Господне 
Преображение Господне се чества от първите векове на християнството 

като спомен за небесната слава и мощ на Спасителя. Според легендата юдеите 
старателно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно тълку-
вали техния смисъл, като мислели, че Месията ще ги освободи от робството 
на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия 
престол. Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно 
царство, за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не 
били далеч от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният 
Месия. Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели 
кой сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, Синът Божий 
и Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете. 

8 Август 2019, Четвъртък,
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия 
На 8 август имен ден празнуват всички, които носят името Емилия (озна-

чава - съперничка), Емилиян, Емилиянa.
 9 Август 2019, Петък,
Ден на Нагасаки Япония
Отбелязва се годишнината от атомната бомбарди-

ровка над града извършена от САЩ /1945/. Бомбата 
е пусната с парашут от американски бомбардировач 
B29 в 11.02 местно време, над 73 000 са жертвите не-
посредствено след взрива (на 500 м над земята), а до края на 1945 г. броят им 
достига 140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 килотона 
ТНТ, в нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила Хирошима, 
в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, разположен около 
сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе си металически 
плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени полоний-210 и 
берилий под формата на топче. При имплозията металическата плутониева 
топка намалява размерите си и увеличава плътността си над два пъти, като 
достига коефициент на размножение около 1.2 - 1.3. 

10 Август 2019, Събота,
 Професионален празник на готвачите 
Чества се в деня на църковния празник Св. мчк и 

архидякон Лаврентий - покровител и закрилник на 
готвачите. За първи път в България и на Балканите е 
отбелязан на 10 август 2005 г. с шествие, организирано от Българската асо-

циация на професионалните готвачи. 
11 Август 2019, Неделя,
 Годишнина от смъртта на Ванга 
На 11 август 1996 г. умира пророчицата Ванга 

(Вангелия Пандова Гущерова 1911 - 1996). Според 
регистрите на родния й град Струмица (дн. Македо-
ния) тя е родена на 3 октомври 1911 г. Българската 
администрация променя рождената й дата на 31 януари 
1911 г., като това се смята за втората рождена дата на 

пророчицата. През 1923 г. Ванга губи зрението си, след като в един летен 
ден застига вихрушка. В началото на 1941 г. за пръв път се проявяват пара- 
нормалните й способности и ясновидска й дарба. Тя започва да предсказва 
на близки и познати съдбата на техни близки. Името й внушава респект не 
само у българите, но и у много руснаци, затова на 11 август - посетителите 
на къщата-музей на Ванга в Петрич влизат безплатно, съобщава градската 
управа. „Интересът на гостите в този ден е голям и това е нормално. Много 
хора, на които е помагала Ванга, я почитат на тази дата. Много хора посе-
щават и църквата в Рупите, изградена по заръка на Ванга. „Българи, гърци и 
руснаци палят свещи в храма, отрупаха гроба на леля Ванга със свежи цветя. 
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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 ПРАВИ СЕ КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

От 23 юли до 12 август т.г. Министерство на земеделието, 
храните и горите ще приема предложения за изработване 
на лого на предстоящото преброяване на земеделските 
стопанства в България през 2020 г.
Анкетирането ще започне на 1 септември и ще приключи 

на 18 декември 2020 г., като преди това още тази година - от 
1 септември до 11 октомври, ще има пробно преброяване.
Самата акция се провежда на територията на цялата стра-

на и ще обхване над 200 000 земеделски стопанства у нас.
Графичният символ на преброяването на земеделските стопанства трябва да включва 

думите „Преброяване на земеделските стопанства 2020“ на кирилица и на латиница 
(Agricultural Census 2020). Той има за цел да отразява същността му като най-мащабното 
статистическо изследване за земеделските стопанства в България и Европейския съюз. 
Знакът следва да представлява своеобразно графично послание, с което земеделските 
стопани да бъдат мотивирани да участват в преброяването.
Конкурсът е отворен за участие на български и чуждестранни граждани и фирми, а 

необходимите за това документи се намират тук.
Предложенията ще се приемат на е-мейл адрес agri-census2020@mzh.government.bg или 

на хартиен и електронен носител в деловодството на Министерството на земеделието, 
храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, вход приемна. Всеки от участни-
ците трябва да посочи имена, адрес, телефон и имейл за обратна връзка.
Класираните от специална комисия на първо, второ и трето място ще получат съответно 

1000, 500 и 30 лв. и ще бъдат определени и обявени в срок до пет дни след финала на конкурса.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 05.08.2019 г.
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Живял някога един цар, който се вълнувал от 
мъдростите и философията на живота. Искал да 
намери тази мъдрост, която да му помогне да 
управлява добре своето кралство, но и да владее 
сам себе си. Ето защо той започнал да търси 
философията в самия живот.
Така разбрал, че философията на живота се 

крие в отговорите на 3 основни въпроса:
1. Кое време е най-важното? 2. Кой е най-ва-

жен? 3. Какво е най-важно да се направи?
Царят дълго търсил отговорите на философски-

те въпроси, но накрая ги намерил, благодарение 
на един скитник, когото срещнал. Преди да про-
четете отговорите, помислете и си отговорете на 
тези три въпроса.

1. Бъдете в настоящето
Въпреки че всеки от нас знае отговора на пър-

вия въпрос, често го забравяме. Разбира се, че 
най-важното време е тук и сега. Ето защо бъдете 
в него, бъдете в настоящето. Ако искате да кажете 
нещо на някого, да се извините, да споделите, да 
промените, действайте сега, не утре.
Поставете началото днес и продължете да го 

развивате. Уловете момента, защото понякога 
става твърде късно.

2. Любовта
Вторият въпрос предполага дълбок размисъл. 

Отговорът е, че най-важният човек е този, с когото 

сте в момента. Комуникацията между вас, любо-
вта, която е важно да отдавате един към друг са 
най-важни, за да постигнете всичко останало в 
живота си. Разбира се не забравяйте и собстве-
ното си Аз. Започнете деня с усмивка, погледнете 
се в огледалото, поздравете се за добро утро, не 
забравяйте за вашите нужди и желания.

3. Бъдете внимателни
Най-важното нещо, което трябва да направите е 

да сте внимателни. Какво означава това? Бъдете 
внимателни и се интересувайте от това, което се 
случва сега в момента, заедно с човека, който 
е до вас. Не бързайте с решенията и търсете 
отговорите в живота.

ПРИТЧА: 3 ОТГОВОРА РАЗКРИВАТ ФИЛОСОФИЯТА НА ЖИВОТА



   ДВА ДНИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ПО 
МЯРКАТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЛОЗЯ
Държавен фонд „Земеделие“ отваря допълнителен 

прием на заявления за предоставяне на финансова 
помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на 
лозя“ от Националната програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 годи-
на. Периодът на приема е от 19 до 20 август 2019 г.
Обявеният бюджет за приема е  20 790 323,61 лв., 

като това е остатък на незаявени средства за финан-
совата 2019 г. Ще бъдат приемани единствено заяв-
ления, които предвиждат искане за предоставяне на 
авансово плащане през финансова 2019 г. и са с краен 
срок за изпълнение на дейностите за подпомагане 
през финансовата 2020 г.
Подадените проекти ще бъдат класирани и финан-

сирани по реда, определен с Наредба № 6 от 2018 г. 
за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по Национална програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
За финансова помощ по мярка „Преструктуриране 

и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват про-
изводители, които са физически или юридически 
лица или група, или организация на физически или 
юридически лица, вписани в лозарския регистър 
като гроздопроизводители с 
регистрирани лозарски сто-
панства по реда на Закона за 
виното и спиртните напитки.
Помощта е в размер до 75% 

от извършените разходи и се 
предоставя от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието. Договорите 
за предоставяне на финансова помощ, сключени с 
кандидати, подали заявление за подпомагане по този 
прием, ще бъдат прекратени ако не бъде подадено 
заявление за авансово плащане по реда и в срока  по 
чл. 15, ал. 3 и чл. 16 от Наредба № 6 от 2018 г.

КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ИМАТ ПРАВО 
НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК? 
Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  работникът 

или служителят има право на допълнителен платен 
годишен отпуск:

1. за работа при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, които не могат да бъдат от-
странени, ограничени или намалени, независимо от 
предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

2. за работа при ненормиран работен ден - не по-
малко от 5 работни дни.
Видовете работи, за които се установява допълни-

телен платен годишен отпуск, се определят с наредба 
на Министерския съвет (ал. 2 на чл. 156 от КТ).
На основание чл. 156, ал. 2 от КТ е издадена На-

редбата за определяне на видовете работи, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
(ДВ, бр. 103 от 2005 г.). С наредбата се определят 
видовете работи, извършвани при специфични 
условия и рискове за живота и здравето, които не 
могат да бъдат отстранени, ограничени или нама-
лени, независимо от предприетите мерки, за които 
се установява допълнителен платен годишен отпуск 
като допълнителна мярка за превенция на здравните 
рискове за работниците и служителите.
В чл. 2 от наредбата, т. 1-41 в изчерпателен списък 

са определени видовете работи, при които може да се 
ползва това право. Съгласно чл. 4 от наредбата право 
на допълнителен платен годишен отпуск имат работ-
ници и служители, които извършват определените в 
чл. 2 работи не по-малко от половината от установе-
ната с Кодекса на труданормална продължителност 
на работното време, с изключение на работниците 
и служителите, които извършват работи в среда на 
йонизиращи лъчения. Размерът на допълнителния 
платен годишен отпуск не може да бъде по-малко 
от 5 работни дни, при условие че работникът или 
служителят е работил при тези условия в рамките 
на една календарна година. Когато работникът или 
служителят работи по-малко от този срок размерът 
на допълнителния платен годишен отпуск се опре-
деля пропорционално на отработеното време.
Право на допъл-

нителен платен го-
дишен отпуск имат 
и работници и слу-
жители с пълна за-
губа на зрение или 
с пълна загуба на 
слух независимо от 
вида работа (чл. 3).
Работниците  и 

служителите, ко-
ито имат право на допълнителния платен годишен 
отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед 
на работодателя след предварителни консултации с 
представителите на синдикалните организации и с 
представителите на работниците и служителите по чл. 
7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова 
медицина и с комитета/групата по условия на труд и 
в съответствие с оценката на риска (чл. 4, ал. 4). На-
редбата предвижда възможност в колективен трудов 
договор, както и между страните по трудовото право-
отношение да бъдат договаряни по-големи размери на 
допълнителния платен годишен отпуск (чл. 4, ал. 5)

До 10-ти август: 
ЗКПО 
Деклариране на напра-

вените залози и данъка от 
организатори на хазарт-
ни игри и от оператори 
на телефонна или друга 
електронна съобщителна 
услуга за проведени през 
предходния месец хазарт-
ни игри, при които залогът 
за участие е чрез цената на 
телефонна или друга електронна съобщителна услу-
га. Внасяне на този данък от операторите на телефон-
на или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, 

ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец юли. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистри-
рано лице, което е извършило вътреобщностни дос-
тавки,  доставки като посредник в тристранна опе-
рация (с изключение на получено авансово плащане 
(цялостно или частично) от посредник в тристранна 
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от 
ЗДДС (включително получените авансови плащания), 
с място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец юли.

Въпрос: Касае се за 16 годишно дете с мозъчен 
тумор. Интересува ме избор на екип за операция 
в частна болница, която е сключила договор с 
НЗОК, дали се заплаща и самата операция дали се 
заплаща? 
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща извършването 

на мозъчни оперативни интервенции по клинична 
пътека (КП) № 206 „Краниотомии, неиндицирани от 
травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, 
невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)“ и по 
КП № 207 „Краниотомии, неиндицирани от травма, по 
класически начин“.
Имайте предвид, че и в двете клинични пътеки има 

изброени скъпоструващи медицински изделия за про-
веждане на лечение, които НЗОК не заплаща. Инфор-
мирайте се предварително от лечебното заведение за 
стойността на тези изделия, ако такива ще се прилагат. 
Извън дейностите, които НЗОК заплаща, лечебните за-
ведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен 
на видно място, от който пациентите да се информират 
за цените на предлаганите услуги и консумативи.
При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на 

изпълнителите на болнична помощ за всички меди-
цински дейности по клиничната пътека, включващи: 
изследвания, предоперативна подготовка, операция, 
лечение в болницата с назначаване до два контролни 
прегледа в рамките на един месец след изписване на 
пациента, задължително записани в епикризата, в съ-
щото лечебно заведение за болнична помощ.
Децата са освободени от заплащане на потребителска 

такса за болничния престой.
По въпроса за избор на екип Ви информираме, че из-

борът на допълнително поискани от пациента услуги, 
вкл. на лекар или екип от медицински специалисти, е 
регламентиран от министъра на здравеопазването със 
специална наредба (т.нар. Наредба за осъществяване 
правото на достъп до медицинска помощ, приета с 
ПМС № 119 от 22.05.2006 г., в сила от 1.04.2016 г.
В наредбата се казва, че по време на своя престой 

в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за 
оказване на болнична помощ (няма значение дали става 
дума за „частна болница“, както пишете) - здравнооси-
гурените лица имат право срещу заплащане да получат 
допълнително поискани услуги, сред които е и тази за 
избор на лекар или екип от медицински специалисти. 
Допълнително поисканите услуги се заявяват писме-
но от пациента, който попълва и подписва заявление 
по образец. Не се допуска извършването на избор на 
лекар/екип: който да лекува и наблюдава пациента за 
цялото време на престоя му в лечебното заведение, в 
т.ч. на служебно определения от лечебното заведение 
лекуващ лекар на пациента; когато лекарят/екипът 
е само един, съгласно утвърдения график в лечеб-
ното заведение/структурата; след осъществяване на 
конкретната интервенция или специфичната част от 
диагностично-лечебния процес; в условия на спеш-
ност; когато медицинските специалисти от екипа са 
определени служебно от лечебното заведение да из-
вършат назначени на пациента оперативни или други 
интервенции или манипулации.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО
ПО МЯРКАТА ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ   
Заявление се подава след като се актуализират да-

нните в системата за регистрация на животните.
Фе рм е -

рите да кан-
дидатстват 
за  подпо-
магане по 
мярка  14 
„Хуманно 
отношение 
към живот-
ните“ от 22 
юли т.г. Бю-
джетът по 
приемът е в левовата равностойност на 20 млн. евро. 
Документите се подават в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ според местонахождението на живо-
тновъдния обект. Това може да става лично или чрез 
упълномощено лице.
Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мяр-

ката, не поемат многогодишен ангажимент. Земедел-
ските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни 
петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на 
животните, одобрени за подпомагане с първото заяв-
ление, както и да заявяват нова дейност или помярка, 
без да поемат нов ангажимент.
От помощта по мярката може да се възползват стопа-

ните, отглеждащи говеда, биволи, овце и кози.
Преди да подадат заявление за участие по мярката, 

стопаните трябва да актуализират данните за отглеж-
даните от тях животни в Системата за идентификация 
и регистрация на животните на БАБХ. Актуализацията 
включва мястото на отглеждане на животните и капаци-
тет на обекта. За дребните преживни животни се изис-
ква изрично да е посочено и тяхното предназначение.
Кандидатите, които желаят да актуализират своите 

данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва 
да предоставят становище, издадено от БАБХ, което 
удостоверява наличието на достатъчно свободна площ 
в животновъдния обект, съгласно изискванията на 
мярката, уточняват от ДФЗ.

КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ ЗАКЪСНЯЛ ИЛИ 
ОТМЕНЕН ПОЛЕТ 

Във връзка с множеството закъснели и отменени 
полети през последните месеци стана ясно, че много 
от потребителите на такива услуги не са добре за-
познати с възможностите да търсят компенсация и 
да защитят правата си в такива ситуации.
Закъснението или от-

мяната на полет са доста 
неприятни за всеки кли-
ент на въздушния транс-
порт, особено ако с тях 
са свързани финансови 
загуби, провалени вакан-
ции или бизнес срещи. 
Какво да правим ако 

попаднем в такава ситу-
ация и как да защитим 
правата си - ето какво 
съветват специалистите:

 Права на пътниците при закъснял полет
Съгласно Регламент 261/2004 всички пътници, 

които отпътуват от летище в Европейския съюз, 
както и пътници, които пристигат на летище в ЕС 
имат определени права, когато авиопревозвачът е 
изпълнил некоректно задължението си за превоз.
Ако се очаква планираният полет да излети със 

закъснение от над 2 часа, авиокомпанията е длъжна 
да осигури на пътниците храни, напитки, достъп до 
телефонни обаждания и имейли. Важно е пътува-
щите да пазят касовите бележки за всички разходи, 
които правят по време на престоя.
Когато полетът е пристигнал с над 3 часа закъс-

нение в крайната си дестинация авиокомпанията 
дължи на пътниците си обезщетение в размер от 
250 до 600 евро само ако закъснението е по вина на 
авиокомпанията (например технически проблем). 
При наличие на извънредно лошо време, стачки 
на персонала или поява на риск за сигурността на 
пътниците, авиокомпанията не дължи обезщетение 
за закъснелия полет.
Права на пътниците при отмяна на полет
В случай че полетът е отменен, пътникът има 

законното право да получи пълно възстановяване 
на средствата, включително други полети от авио-
компанията, които няма да използва в една и съща 
резервация, като например полет за връщане.
Друг вариант, който авиокомпанията може да 

предложи, е замяна с алтернативен полет. В случай 
че не иска замяна, пътникът има право на полет до 
летището, от което е тръгнал първоначално.
Отделно пътниците имат право на обезщетение 

за отменения полет. Авиокомпанията може да от-
каже изплащане на обезщетение, ако е уведомила 
пътниците за отмяната поне 14 дни преди датата 
на отпътуване, както и ако отмяната се дължи на 
извънредни обстоятелства.
Подобно и на закъснелия полет дължимото обез-

щетение е в размер от 250 до 600 евро, като то се 
определя в зависимост от разстоянието, което даден 
полет трябва да измине.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ 
ПОЧИСТВАНЕ С БЕЛИНА    

Когато искате да почистите бактерии и микроорганиз-
ми, застрашаващи здравето на всички вкъщи, белината 
изглежда като най-добрият ви съюзник. И това е така, но 
само в случаите, в които я използвате правилно. С някои 
неволно допускани грешки можете да направите белината 
нискоефективна или пък с неправилната ѝ употреба да 
увредите някои повърхности в дома.
Кои са грешките и как да не ги допускате?
Смесвате белината с други препарати 
Белината е много силен и агреси-

вен препарат за избелване и мощна 
дезинфекция. По тази причина мно-
го хора предпочитат да я разредят 
с други почистващи препарати за 
домакинството, като по този начин 
хем намаляват нейното действие, 
хем това на другите продукти, вложени в разтвора.
Друг наистина опасен ефект от смесването са химични-

те реакции, които можете да предизвикате. Смесването на 
белина с други препарати може да освободи парливи или 
задушливи газове директно в лицето ви, които да предиз-
викат изгаряния или респираторни проблеми, проблеми 
със зрението, кожни раздразнения.
Използвате прекалено много белина
Белината е много силна в предназначението си да 

почиства, дезинфекцира и избелва различни тъкани. 
Това е така само в случаите, в които белината се прилага 
единствено според указанията на опаковката в точните 
пропорции. Когато употребявате твърде много от проду-
кта, за да си осигурите абсолютен успех в избелването 
и почистването, вие всъщност увреждате тъканите, 
които почиствате.
Нишките в тях биват засегнати от агресивните съставки 

на белината. Това ги прави податливи на преждевременно 
протриване и скъсване.
Корозивните съставки на белината са изключително 

агресивни и могат да увредят сериозно метални повърхно-
сти от мед и неръждаема стомана. Използвайте специално 
предназначени за целта препарати.
Не разреждате правилно белината 
Повече белина далеч не означава по-добра ефективност 

и чистота. Когато използвате белина, за да почистите пода, 
шкафове, различни орнаменти, някои съдове за хранене 
или кухненски плотове, уверете се, че сте спазили из-
искването за правилно разтваряне на продукта. Така ще 
предпазите повърхностите от увреждане, като същевре-
менно ще дезинфекцирате подобаващо.

ПРИЧИНИ ЗА СТРЕС ПРИ КОТКИТЕ
Котките може да са своенравни и да оцеляват при вся-

какви рискови ситуации, но това също имат своите слаби 
места. И подобно на своите стопани също понякога не се 
чувстват добре, защото изпит-
ват стрес. 
Признаците на стрес при 

котките могат да се сравнят със 
същото състояние и при хора-
та. Липса на апетит, летаргия и 
мудност, занемаряване на гри-
жата за външния вид са сред 
най-честите показатели, че котката страда от стрес. 
В допълнение диагнозата може да се потвърди и от 

спонтанно желание на котката да се крие непрекъснато, 
пренебрегване на някогашните хигиенни навици (отказ 
от използване на котешката тоалетна например), продъл-
жително и безпричинно мяукане. 
Какви са причините за стрес при котките? 
Причините за стрес при котките могат да варират зна-

чително. Писаните са известни с това, че ненавиждат 
промените, затова и някаква новост в дома най-вероятно 
е породила проблема. Това може да е смяна на жилище-
то, ремонт, разместване на мебели, поява на нов член или 
друг домашен любимец у дома. 
Загубата на човек също е често срещана причина кот-

ката да се чувства нещастна и стресирана. Неправилното 
отношение към котката, грубата игра с нея или пък мал-
третирането ѝ са други основателни причини животно-
то да живее в стрес. Същото се отнася и за необичаен и 
силен шум, който кара котката да се крие или оглежда 
тревожно. 
Най-важното е дадете време на животното да се адап-

тира към ситуацията. Прекратете всякакви груби игри с 

него, в случай че е имало подобни практики. Обособете 
тихо и затънтено кътче в стаята, където любимецът ви 
може да се усамотява. Не го притеснявайте и не се оп-
итвайте да го пипате. 
Котката сама ще дойде при вас, когато е готова. Меж-

дувременно може да се опитате да я поглезите, като ѝ 
предложите от любими лакомства, пастетчета и всякак-
ви други гурме изкушения за котките. Помислете и за 
промените в дома. И ако е възможно, върнете нещата по 
старому. Имайте предвид, че понякога дори размества-
не само на котешките панички за храна и вода, или пък 
тоалетна, може да е причина животното да се чувства 
стресирано.

ВЪРХОВОТО ГНИЕНЕ ПРИ ДОМАТИТЕ –
5 СЪВЕТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Комплексни са причините, предизвикващи върхово 
гниене при доматите. Последните години изследова-
телите стигнаха до единното мнение, че болестта има 
неинфекциозно начало, последвано от инфекциозен ста-
дий. Заболяването засяга още пипера и патладжана.
Върховото гниене при доматите като правило зася-

га зелените плодове по време на тяхното формиране 
и развитие, отглеждани както в закрити съоръжения, 
така и на открито. Болестта допринася за ускорено уз-
ряване на доматите.
Първите, най-ранните пло-

дове са най-силно засегнати.
В началните етапи на раз-

витие на болестта на върха 
на плода се появява воднисто 
петно, което много бързо по-
тъмнява. С времето поразена-
та тъкан заема все по-голяма 
площ и се деформира, в резултат на което върхът на пло-
да става плосък, а по-късно и вдлъбнат.
При понижена влажност болните плодове имат твър-

да консистенция. В условията на повишена влажност на 
въздуха заразената тъкан потъмнява и се размеква. Тези 
плодове по-късно загниват и окапват. Върху загниващи-
те участъци се развиват гъби (сапрофити), образуващи 
петна в различни нюанси - кадифено черно – при нали-
чие на гъби от рода Alternaria; от бяло до розово – при 
наличие на Fusarium; светлосив или сиво-зелен при на-
личие на Penicillium.
Болестта може да бъде предизвикана от:
– внасяне на повишени дози азот до началото на пло-

дододаване;
– дефицит на калций и фосфор в хранителните разтво-

ри и почвата;
– висока киселинност на почвата или хранителните 

разтвори (рН<6);
– недостиг или излишък на влага.
На силни поражения от болестта са подложени дома-

тите, отглеждани на леки, песъчливи почви с ниска вла-
гоемкост.
Върховото гниене се появява често и при растения, от-

личаващи се с висока енергия на растеж, голяма листна 
маса и едри плодове.
Комбинацията от висока температура и ниска влаж-

ност на въздуха води до значително разпространение на 
болестта.
Дефицитът на калций или наличие на пречки за усвоя-

ването му, причинява върхово гниене.
Доматите с кръгла и овална форма са по-малко застра-

шени от върхово гниене.
Мерки за борба с болестта
1. Регулярно и равномерно поливане.
2. Създаване на оптимални условия за хранене на рас-

тенията – в случай на недостиг на калций, внасянето му 
се осъществява кореново или листно .

3. Внасянето на фосфорни торове намалява чувстви-
телността на плодовете към заболяването.

4. Киселинността на почвата и хранителните разтвори 
е необходимо да се довеждат близо до оптималната стой-
ност (рН 6,2).

5. Създадените условия за развитие на доматите не 
трябва да способстват прекомерното развитие на зе-
лена маса. По време на формиране на храстите е не-
обходимо да се установи баланс между количеството 
листа и плодове.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧУБРИЦАТА - ТРАДИЦИОННА И 
ПОЛЕЗНА...БИЛКА 

Тя е може би най-популярната подправка у нас 
и общо взето към каквото и българско ястие да я 
добавите, все ще го направи вкусно. Дали знаем 
достатъчно за нея, обаче? Оказва се, че чубрицата 
е и особено ефикасен лек при някои заболявания. 
Чубрицата е една от най-старите подправки в света. 
Ароматът и вкусът й са били любими още на древ-
ните римляни, които били 
запознати и с лечебните 
и свойства. Освен това я 
смятали за силен афроди-
зиак. През Средновекови-
ето пък с нея подправяли 
дори сладкиши.
Сатирите били митич-
ни същества, наполовина 
хора, наполовина кози, които се славели с непокор-
ния си нрав. Те се движели в опиянена тълпа около 
бог Дионис и действително дъхът на прясната чубри-
ца е силен и опияняващ. Чубрицата принадлежи към 
семейство Устноцветни и е една от най-широко раз-
пространените по цял свят подправки. Произхожда 
от земите около Средиземно море и Близкия Изток.
В кулинарията се използват основно два вида чуб-
рица. Единият е Satureja hortensis - лятна (градинска) 
чубрица, а другият- Satureja montana- балканска 
(планинска) чубрица. В традиционната медицина 
най-често се използват Satureja thymbra – по Сре-
диземноморието и нашите географски ширини и 
Satureja douglasii – в Америка.
Полезен състав на чубрицата
Листата на чубрицата, както и пресните и стъбла 
съдържат голямо количество химични компоненти, 
известни с антиоксидантното си действие. В състава 
и влизат диетични фибри, натрий, желязо, калций, 
цинк, магнезий и манган. Витамините в чубрицата 
са основно А, С (цели 83% в 100 грама) и няколко от 
групата В – В1, В3 и В6. Особено важни за отбеляз-
ване, в състава й са тимолът и карвакролът. Тимолът 
е едно от най-важните есенциални масла със силни 
антисептични и противогъбични свойства. Карвакро-
лът е ценна добавка, пречеща на размножаването 
на бактерии като ешерихия коли и бацилус цереус
Лечебно действие на чубрицата като билка
 Освен силното си противогъбично действие, чубри-
цата се слави и като зимен лек при болки в гърлото 
и бронхит.
 Натрият в нея пък спомага да нормализираме кръв-
ното си налягане и сърдечния ритъм.
 Желязото е от особено значение за червените ни 
кръвни телца.
 Чубрицата се ползва още за улесняване на хра-
носмилателния процес, както и за намаляване на 
газовете, при лечение на гастроентерит.
 Успешно премахва симптомите на гадене.
 Тази билка облекчава и болки при ревматизъм. 
 Помага при нарушения в менструалния цикъл.

 „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: 

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                                                                                                              

Адвокат към клиента си, обвинен в убийство:
- Имам за теб две новини - добра и лоша.
- Давай лошата по-напред.
- Кръвната ти проба е излязла, съвпада с тази от кръвта 

на мястото на престъплението.
- А добрата?!
- Нямаш проблеми с кръвната захар.

- Как си, сине, добре ли си?
- Добре съм, мамо. В пандиза ни хранят, обличат, 

климатик има, лежим
- Чудесно! Да не те изгонят! Умната! 

Изпрах си дрехите на 30 градуса, както пише на етикета. 
Сега като ги просна на 40 да не се повредят нещо?

двокат към клиента си, обвинен в убийство:

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С ЯЙЦА И СИРЕНЕ    
Продукти: яйца - 3 бр., си-

рене - 300 г, чушки - 6 - 7 бр., 
олио - за пържене

 Приготвяне: Измийте чуш-
ките, отстранете внимателно 
семенната част и ги подсушете 
с домакинска хартия. 
Чукнете яйцата в купа, раз-

бийте ги и добавете натрошеното сирене. Разбъркайте 
до еднородност. Напълнете чушките със сместа. 
Загрейте олиото в дълбок тиган. 
Поставете внимателно пълнените чушки и ги изпър-

жете от двете страни до готовност. 
Отцедете ги върху домакинска хартия и поднесете


