
 Във връзка с осигуряване и опазване на обществения ред в изпълнение 
на разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Общи-
на Сатовча от Общинската администрация издадоха нарочна заповед, с която 
се  забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и цигари на 
малолетни и непълнолетни граждани. Нарушителите на обществения ред в 
държавните, културните, увеселителните заведения за обществено хранене 
на обектите за търговия и услуги се отстраняват от техните служители, като 
при нужда се изисква съдействието на органите на реда. Заповедта ще бъде 
предоставена на всички увеселителни заведения, търговски обекти, заведе-
ния за обществено хранене срещу подпис. Цялостният контрол по изпълне-
нието на заповедта е възложен на Полицейски участък - Сатовча. Местната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолет-
ни, която е в състав от обществени възпитатели при „Детска педагогическа 
стая”, представители на органите на реда, директора на училището и кметът 
на съответното населено място ще извършва периодични проверки по увесе-
лителни заведения и търговски обекти за спазване на издадената от Общината 
заповед и разписаните разпоредби в Наредба №1 на ОбС –Сатовча за опазва-
не на обществения ред в Община Сатовча. При констатирани от комисията 
нарушения ще бъдат налагани санкции на виновните лица.

В предвид настъпващия есенно-зимен сезон и с превантивна цел е необхо-
димо да се предприемат спешни мерки по пожарната безопасност, както на 
всички учреждения, така и на частните жилищни сгради, отопляващи се пре-
димно с дърва за огрев. Всеки собственик или ползвател на сграда е необходи-
мо преди започването на отоплителния сезон да извърши проверка за добрата 
проходимост на коминните тела. При необходимост да се извърши почистване 
и ремонт на същите, за да се избегнат неприятни инциденти. Необходимо е и 
превантивно да бъдат проверени всички електрически и газови уреди, с които 
се предвижда отоплението през есенно-зимния период, както и припомняне 
на безопасната работа с тях. 

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и организиране на дейностите по 
зимното поддържане на пътищата на територията на община Сатовча, както и с цел 
недопускане на ПТП, кметът на общината издаде нарочна заповед, с която възлага 
на кметовете на кметства в срок до 10 ноември 2017 година и след това периодич-
но да организират освобождаването на уличните платна и тротоарите по населените 
места от:  дърва за огрев, сушилни, оборски тор, неизползваеми в момента строител-
ни материали, трайно неподвижна техника и техника паркирана неправилно, затруд-
няваща в момента движението, завзети неправомерно тротоарни площи с различно 
предназначение реално застрашаващи здравето и живота на хората. Чрез издадената 
заповед кметовете на населени места носят отговорност за добрата организация и без-
проблемно снегопочистване и опесъчаване през зимния период, както и за възникнал 
инцидент при ПТП, вследствие на неизпълнението на заповедта. Цялостният контрол 
по изпълнението на заповедта е възложен на Началник участък „Полиция” Сатовча 
и Илхан Карагьозов - директор на дирекция  при Община Сатовча.  Задължението 
на кметовете на кметства е чрез своя заповед и предупредителни писма  да уведомят 
собствениците на материали и техника, затрудняващи движението на пешеходци по 
тротоарите и автомобилите  за зимно поддържане.

30 октомври - 5 ноември 2017г., година (XIII), 43 /626

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

На 10 октомври 2017 г. НАП даде официален старт на втория сезон 
на Лотарията с касови бележки. 16 000 фискални бона вече участват 
в новия сезон на томболата. Двойно по-голям шанс за спечелване на 
награда имат участниците, които са плащали с банкова карта и освен 
касовата си бележка, са регистрирали бележката от ПОС терминала. 
Играта ще продължи една година, а голямата награда е 50 000 лева. 
2000 лв. ще дават данъчните всеки месец на един щастливец, регис-
трирал печеливша касова бележка. Всяка седмица някой ще печели и 
предметна награда на стойност приблизително 1000 лв. Първият къс-
метлия от данъчната лотария ще бъде изтеглен през декември 2017 
г. в сутрешния блок на БТВ. В жребия ще участват всички бележки, 
регистрирани до 19:59 ч. на 17 декември 2017 г. и издадени след 1 
януари 2017 г. включително. Потребителските профили на участници 
от първия сезон на Лотарията са вече активни и те могат да въвеж-
дат бележки с вече създадените права за достъп. Всеки нов потреби-
тел е необходимо да създаде еднократно свой профил в сайта www.
kasovbon.bg, като всеки участник може да въвежда касови бележки 
без ограничения. За да се регистрира касов бон, трябва да се попълнят 
три елемента – дата, час и стойност на покупката. 

ЛОТАРИЯТА НА НАП ПРОДЪЛЖАВА
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ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) българската армия завладява Пирот. Тази война 
остава в историята като „войната на генералите срещу капитаните“ - сръбското прави-
телство разполага с 60-хиляден военен контингент и 500 оръдия. В първите няколко 
дни на войната сръбските войски бързо навлизат в българската територия. Срещу тях 
действат незначителни български части, които обаче не позволяват на сръбските вой-
ски да преминат линията Драгоман - Сливница. След съсредоточаване на българските 
главни военни сили започват ожесточени боеве в района на Сливница. След тридневни 
сражения (5-7 ноември стар стил и 17-19 по нов стил) сръбските войски са разбити и 
принудени да отстъпят. Победата на българските войски при Сливница решава изхода 
на войната в полза на България. Голяма заслуга за тази победа имат подполковник Д. 
Николаев, командващ Източния корпус, майор А. Гуджев, командващ Западния корпус, и 
други български военачалници. В следващите дни сръбските войски започват да понасят 
поражения и на другите военни сектори - при Драгоман, Цариброд и др. Защитниците 
на Видинската крепост под командването на капитан Ат. Узунов не допускат нейното 
завземане от противниковите войски. След пораженията при Сливница, Драгоман, Ца-
риброд и др. крал Милан се принуждава да отправи апел до правителствата на западните 
велики сили да се намесят незабавно и спрат настъплението на българите в пределите 
на неговата страна. В същото време сръбският владетел заповядва на своите войски 
да отбраняват Пирот. На 16 ноември (28 по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, Русия и 
Германия отправят ултиматум за спиране на войната (ултиматум на Кевенхюлер), приет 
от България. На 7 декември 1885 г. във Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 
1886 г. - Букурещкият мирен договор, който слага край на Сръбско- българската война 
и възстановява довоенното положение.
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЕДНОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ В САЩ           
Краен срок: 31 октомври 2017 г. 
Програма YES, предоставяща стипендии за български ученици, които да прекарат 

една учебна година в Съединените щати. Програмата е насочена към ученици от 9 и 10 
клас и се финансира от държавния департамент на САЩ.

Kандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
- Да са родени между 01 януари 2001 и 15 юли 2003;
- Да са ученици в 9 или 10 клас на средно училище през есента на 2017;
- Да имат добър или по-висок успех;
- Да са изучавали английски език и демонстрират доброто му владеене;
- Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза;
- Да могат да получат международен паспорт.
Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да подадат 

своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени, като 
могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2017 
и родени между 15 февруари 2000 и 15 юли 2003. За участниците с увреждания са 
предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специ-
фичните им нужди в рамките на програмата. 
Стипендията YES покрива всички разходи, свързани с транспорта до и от САЩ, 

настаняването в приемно семейство и обучението в американско средно държавно 
училище, също така медицинска застраховка, месечна издръжка за основни разходи, 
както и участие в семинари по програмата. Не се покриват разходи за издаване на меж-
дународен паспорт, разходи за свръхбагаж, за комуникации, за медицински състояния, 
възникнали преди старта на програмата, както и за зъболекарска грижа, други лични 
разходи извън месечната издръжка. 

 НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО“       
Краен срок: 30 ноември 2017 г. 
Цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на уче-

ническото творчество и креативност. Представяне на 
училището през погледа на неговите ученици.
Право на участие имат всички ученици до XII клас 

включително. Период на провеждане: май - ноември 2017 
г. Обявяване на победителите: декември 2017 г. Участието 
в конкурса е без такса.
Допустими са изображения, показващи аспекти, свърза-

ни с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
Всеки може да участва с до три свои фотографии.
Организатори: Национално издателство „Аз-буки“ - 

Министерство на образованието и науката. 

30 Октомври 2017, Понеделник
 67 години от рождението на Марадона 
67 години от рождението на Марадона - Диего Армандо 

Марадона /1960/, аржентински футболист. За националния 
отбор на Аржентина Марадона има 91 мача и 34 гола. На 
Световното първенство в Мексико през 1986 г. Марадона из-
вежда Аржентина до световната купа (на финала Аржентина 
побеждава Западна Германия с 3-2). Един от най-запомнящи-
те се мачове на Марадона, а и в историята на футбола, е четвъртфинала срещу 
Англия. В този мач Марадона отбелязва 2 гола, един от които с ръка. След 
мача Марадона произнася знаменитата фраза: „Ако е имало ръка, това е била 
ръката на Бога“. От тогава наричат гола „Божията ръка“. Главният съдия Али 
Бин Насер признава гола след консултация със страничния съдия българина 
Богдан Дочев. Вторият му гол в същият мач, е считан от мнозина за един от 
най-красивите - след грандиозен спринт през цялото игрище, финтирайки шест 
английски играчи. ФИФА определя това попадение като „Голът на века“. Ма-
радона е избран от ФИФА за най-добър футболист на Световното първенство 
през 1986 г. През последните години Марадона открито показва съпричастност 
към левите идеологии - сприятелява се с кубинския лидер Фидел Кастро, до-
като се лекува в Куба. На левия си крак има татуиран портрет на Кастро, а на 
дясното си рамо - на Че Гевара. Марадона е привърженик и на венецуелския 
президент Уго Чавес. През 2005 г. посещава Венецуела за среща с Чавес. След 
срещата Марадона заявява, че е дошъл с цел да се срещне с „велик човек“, но 
се е срещнал с един „гигантски човек“. 
Ден в памет на жертвите на политическите репресии 
Отбелязва се от 1991 г. с Постановление на Върховния съвет на РСФСР от 19 

октомври 1991 г. Годишнина от гладната стачка /1974/ на затворниците от лаге-
рите в Мордова и Перм в знак на протест срещу политическите репресии в СССР

31 Октомври 2017, Вторник
 Отпускане на целеви помощи за отопление 
Краен срок за подаване на молби-декларации в дирекциите „Социално под- 

помагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 
2017/2018г. Молбите се приемат от 1 юли 2017 г. в дирекциите по постоянен 
адрес. Право на помощ имат всички лица и семейства, които за последните 
шест месеца имат доходи, по-ниски или равни на диференцирания минима-
лен доход за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 и чл.11 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. В молбата-де-
кларация задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлое-
нергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление 
с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена фактура. 

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 
1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г. 
Ден на вси светии (Хелоуин) 
Католически празник, утвърден от папа Григорий 

Четвърти през 853 г., като ден за почит към всички 
християнски светци и мъченици. Отбелязва се в нощта 
срещу 1 ноември. Особено е популярен в Ирландия, 
Великобрита- ния, САЩ и Канада. Предполага се, че 
тържествата на този ден са свързани с древна келтска 
традиция. На 1 ноември келтите празнували Нова го-

дина - Самейн. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата 
между мъртвите и живите, а сенките на умрелите през изминалата година 
навестяват Земята. Тези души търсели живи тела, в които да се вселят. Затова 
живите се маскирали с животински кожи и страшни маски с надеждата да 
уплашат привиденията и да се предпазят от тях. Оставяли им храна отвън, за 
да не влизат в домовете им. След това се събирали около 
големи огньове, запалени от жреците.

 1 Ноември 2017, Сряда
Ден на българската журналистика 
Отбелязва се с решение на 6-ия конгрес на Съюза на бъл-

гарските журналисти (1981) в Деня на народните будители. 
На този ден през 1891 г. излиза бр. 1 на в. „Работник“. 
Ден на народните будители
 Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национал-

но освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация 
през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, 
Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. 
Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици 
радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За първи път Денят на 
народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. 
с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на 
заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява 
със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно съ-
брание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните 
будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. 

2 Ноември 2017, Четвъртък
Годишнина от началото на Сръбско-българската война 
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември по нов стил) сръбският крал Милан обя-

вява война на България. Формален повод за това е недоволството на Сърбия 
от извършеното на 6 септември 1885 г. Съединение на Източна Румелия с 
Княжество България. На 5-7 (17 - 19 по нов стил) ноември сръбските войски 
са разбити при Сливница и започват да отстъпват; на 10 ноември (22 нов стил) 
те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 нов стил) - при 
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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

Една двойка се преместила в нов апартамент.
На сутринта, съпругата погледнала през прозо-

реца. Видяла, че съседката простира.
-Ай, колко са мръсни дрехите, които простира… 

– казала тя на съпруга си, но той не и отговорил и 
продължил да си чете вестника.
На другата сутрин историята се повторила.
-Май трябва да и се покаже как да пере…
Съпругът и отново нищо не отговорил.
На третата сутрин, гледайки през прозореца 

жената възкликнала:
-Я, днес прането и е чисто, май се е научила 

да пере.
-Не. Просто станах по-рано и измих нашия прозорец. Само в това е промяната.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 26.10.2017 г.
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ПРИТЧА - ПОГЛЕД ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА 



До 31-ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесе-

чие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от дру-
го възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и подаване на данъчната декларация по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези 
данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през третото тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този 
данък.

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

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

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

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 
НОЕМВРИ
До 10-ти ноември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 октомври - 5 ноември 2017г., брой 43

ДЪРЖАВАТА ДАВА 200 ЛВ. МЕСЕЧНО
ЗА РАБОТА НА 50 КМ ОТ ДОМА 

Задължително безработните трябва да са насо-
чени от бюро по труда
До 200 лева месечно ще получават от държавата 

безработни, които отидат да работят на разстояние 
повече от 50 километра от дома си.
Хората, които започнат работа на такова голямо 

разстояние от населеното място по настоящ адрес, ще 
получават тези пари за покриване на разходи за наем 
на жилище, такси за детска ясла и градина, интернет. 
За да се възползват от тази възможност, те трябва 

да имат трудов 
договор, да са 
насочени  към 
новото работно 
място от бюро 
по  труда  и  да 
сменят настоящ-
ия/постоянния 
си адрес в насе-
леното място, в 
което са намери-
ли работа. 
Това предвиждат промени в Правилника за прилага-

не на Закона за насърчаване на заетостта, който беше 
одобрен от правителството, съобщи пресцентърът 
на МС.
Пари за наем ще се отпускат само на хора, които 

не притежават имот в населеното място, в което са се 
преместили. Средствата ще се изплащат за не повече 
от 12 месеца. 
Размерът ще се определя всяка година в Национал-

ния план за действие по заетостта, като за 2017 г. е 
предвидено да е до 200 лв. на месец. Средствата ще 
се получават въз основа на документи за направени 
разходи.
За улесняване на достъпа до посредническите ус-

луги се предвижда търсещите работа лица да могат 
да ползват тези услуги във всяко бюро по труда, не-
зависимо от адреса на регистрацията си.
Ще отпадне санкцията за прекратяване на регистра-

цията като безработен, когато търсещите работа лица 
сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция 
„Бюро по труда“, без да уведомят за това.
Разширява се групата на лицата, които ще могат да 

ползват средства за ежедневни транспортни разходи за 
пътувания до местоработата и обратно или за транс-
портни разходи за представяне пред работодател за 
наемане на работа. Съгласно промените, средствата 
ще се предоставят и на лица, сключили трудов договор 
за срок по-малък от 6 месеца. 
С продължително безработните лица ще се под-

писва споразумение за интеграция в заетост, което 
ще съдържа предложения за ползване на конкретни 
услуги с цел преодоляване на индивидуални пречки 
за интеграция на пазара на труда.
С друга промяна в правилника се регламентира 

редът, по който областните комисии по заетост ще 
правят проучвания за потребностите на работодате-
лите от региона от работна сила. 
Изследванията ще се правят два пъти годишно. 

Информацията ще се използва за подобряване на 
посредническите услуги по заетостта, както и за 
подобряване на процеса на взаимодействие между 
държавата и бизнеса при планиране на обучения и 
реализиране на мерки за насърчаване на заетостта.

ПОЛУЧЕНИ ПАРИ ПО ОТПИСАНО
В ПРЕДИШЕН ПЕРИОД ВЗЕМАНЕ
Получено е плащане по отписано вземане от кли-

ент. При отписването е осчетоводено 609/411. Как 
трябва да се осчетоводи получаването - 503/701 ли? 
И признава ли се приходът за данъчни цели? Взема-
нето е от 2009 г., а е отписано през 2015 г.
Нека за целите на казуса, да предположим, че взе-

мането е отписано поради изтичане на давностния 
срок. След изтичане на давностния срок, вземането 
се отписва, защото не отговаря на определението за 
„актив“.
Получените пари, по отписано в предишен период 

вземане, трябва да се отчете като приход, защото 
отговаря на дефиницията за „приход“, а именно: 
“увеличението на икономическите изгоди през от-
четния период под формата на входящи потоци или 
увеличение на активи, или намаление на пасиви, които 
водят до увеличение на собствения капитал, което 
не е свързано с вноски в капитала”. Няма специално 
третиране на тези преходи в Закона за корпоративното 
подоходно облагане. Това означава, че те се признават 
за данъчни цели.

 ДВА НОВИ ОРГАНА ЩЕ СЛЕДЯТ 
ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА  

Всички хранителни стоки в магазините трябва 
задължително да имат етикети на български език. Те 
трябва да съдържат основната информация за проду-
кта. Това реши Народното събрание, което прие на 
първо четене изцяло нов Закон за храните.
На производителите, вносителите и търговците не 

се разрешава да облепят вече етикетиран продукт 
допълнително „по начин или с информация, различна 
от първоначалното етикетиране, или който прикрива 
каквато и да е част от задължителната информация“.
С новия закон се въвежда регламент на ЕС, приет 

през 2011 г. Според него етикетите трябва да са ясни, 
разбираеми и четливи, за да помагат на потребите-
лите да се ориентират за съдържанието на стоката. 
Досега част от правилата се записваха в промени в 
стария закон. За изцяло съобразен с евродирективата 
нормативен акт се говори от дълго време, но той все 
оставаше встрани от приоритетите на законодателите.
След окончателното гласуване на промените аген-

цията за безопасност на храните ще трябва да създаде 
регистър на компаниите и обектите за производство, 
преработка и дистрибуция на храни. В регистър ще 
влязат и производителите на бутилирани минерални 
и изворни води. Той ще се поддържа от здравното 
министерство. За пръв път се въвежда регулация и за 
търговията на храни по интернет.
Въвежда се изрична забрана за участие на деца в 

реклами на генномодифицирани храни. Също така 
се забранява ГМО продукти да се презентират в пре-
давания, предназначени за детска аудитория. Такава 
забрана съществува и сега, а по принцип у нас не е 
разрешен вносът на ГМО продукти.
Законопроектът 

спира и участието 
на непълнолетни в 
реклами на храни 
и напитки, които 
не са подходящи за 
употреба от подра-
стващи и не отгова-
рят на изисквания-
та за здравословно 
хранене.
Създава се Национален съвет по храните, който ще 

координира националната политика в сектор „Храни“. 
В него ще участват всички заинтересовани страни. 
Създава се и постоянен консултативен орган към 
здравния министър, който ще има решаващата дума 
при признаването и пускането на пазара на минерални 
и изворни води. В него ще участват още представи-
тели на МОСВ, на икономическото министерство, на 
Комисията за защита на потребителите, на Патентното 
ведомство, хора от браншовите организации и др.
При приемането на новия Закон за храните в сектора 

с бутилиране на минерална вода се появи най-сериоз-
ното напрежение сред подкрепящи и противници на 
новите правила.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2017г.

възползвам от медицински услуги се оказа,че съм с 
прекъснати здравни права.По какъв начин може да 
се изиска от Испания здравните ми осигуровки,за 
да се признаят тук?Къде и какви документи трябва 
да представя? 
Отговор: Ако правата Ви са прекъснати в България 

поради период на осигуряване в Испания, Вие трябва 
да ги възстанови чрез представянето на удостоверите-
лен документ – испански образец на формуляр Е104/
S041 в компетентната териториална дирекция или офис 
на НАП по постоянен адрес. Въз основа на данните, 
посочени в документа, месеците без данни за здравно 
осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде 
коригиран здравноосигурителният Ви статус.
Тази процедура се прилага  при окончателното завръ-

щане в България  и след като приключи осигуряването 
на лицето в  друга държава от ЕС /ЕИП/Швейцария.
Формуляр Е104/S041 ще бъде издаден от компетент-

ната испанска институция при поискване по служебен 
път чрез НЗОК.
За целта трябва  да подадете заявление по образец 

в Централното управление на НЗОК - лично или чрез 
упълномощено лице (пълномощното може да не е нота-
риално заверено), на адрес: кв. Лозенец, ул. „Кричим“ 
№ 1, гр. София, п. к. 1407 или чрез съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК). Към заявлението е 
необходимо да приложите копие от личната Ви карта. 
Желателно е да приложите и копия от Европейска 
здравноосигурителна карта или други удостоверителни 
документи, издадени от испанската институция,  на 
които да е записан Ваш испански осигурителен номер.
Заявлението и необходимата информация за издава-

нето на формуляр Е 104 са публикувани на интернет 
страницата на НЗОК - в меню „Международни въпро-
си”, подменю - „Европейска интеграция”, статията 
- „Сумиране на здравноосигурителни периоди, при-
добити в различни държави от ЕС на осигурителни 
периоди“.
Преди подаване на заявлението за Е 104, Вие  ще 

бъдете консултиран от служители в дирекция „Европей-
ски въпроси и координация на системите за социална 
сигурност” към ЦУ на НЗОК, а  в РЗОК - от съответ-
ните служители в РЗОК, обработващи европейските 
формуляри. 

Въпрос: Колко пъти за една година имам право 
да ползвам кл.пътека №263 и 265 в доболнична и 
болнична помощ?
Отговор: НЗОК заплаща клинична пътека (КП) 

№ 265 „Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на опорно-двигателен апарат“ еднократно 
годишно за лечение на един пациент, като при паци-
енти, лекувани по тази клинична пътека се заплаща 
повторна хоспитализация в рамките на същата 
година само при определени диагнози (напр. при 
смяна на става – код Z 96.6), включени в определени 
рубрики. Т.е. при пациенти, лекувани по тази кли-
нична пътека, се заплаща повторна хоспитализация 
в рамките на същата година по диагнози, включени 
в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до 
Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.
НЗОК заплаща клинична пътека (КП) № 263 

„Физикална терапия и рехабилитация при болести 
на периферна нервна система“ еднократно годишно 
за лечение на един пациент.
Пациенти с диагнози G83.0 и G83.1, лекувани по 

тази клинична пътека, не могат да се лекуват със 
същите диагнози и по клинична пътека № 262 в 
рамките на една година. Изключения се допускат 
само за пациенти с травми на цервикалния отдел 
на гръбначния стълб (ниво С1 – С7), като травмите 
се доказват с образно изследване (КАТ/ ЯМР). Тези 
образни изследвания имат давност до 24 месеца 
преди хоспитализацията.

Въпрос: Имам следния въпрос към Вас: 7г. 
работих в Испания и бях на трудов договор.Ко-
гато се върнах в България и ми се наложи да се 



СИРЕНКИ С КИСЕЛО МЛЯКО И КАШКАВАЛ
Продукти: Чаена чаша натрошено сирене, чаена 

чаша мляко, 2 ч. чаши брашно, чаена лъжичка сода 
за хляб, чаена лъжичка сол, 50 г. масло, 1 яйце, на-
стърган кашкавал.
При го т в я н е : 

Содата се разтваря 
в киселото мляко, 
разбърква се и се 
прибавя към браш-
ното, солта и си-
ренето. Замесва се 
меко тесто. Оставя 
се да престои около 20 мин., покрито с кърпа.
Разделя се на 10 парчета, от които се оформят топ-

чета. Топчетата се нареждат в намаслена и поръсена 
с брашно тава, без да се разплескват. Намазват се с 
разбитото яйце и в средата им се слага парченце масло. 
Поръсват се с настъргания кашкавал и се пекат в силно 
загрята фурна около 20 мин. Консумиратсе топли. 

МОРСКАТА ВОДА ЛЕКУВА
В морската вода са събрани над 30 химически съеди-

нения под формата на соли и разтворени газове - азот, 
кислород, хелий и др.
Прониквайки през ко-

жата те оказват своето 
лечебно въздействие, 
дори и без да правим 
специални процедури.
Дори кратка почивка 

на море е достатъчна, 
за да нормализира артериалното налягане и да укрепи 
сърдечносъдовата система на човека.
Полезни са включително пенливите капчици, които се 

образуват, когато по-бурните вълни се разбиват в брега.
При вдишването на малките частички вода те преми-

нават през лигавицата на носа и гърлото, както и през 
бронхите и прочистват всичко по пътя си. Дишането се 
подобрява, а тонусът се повишава.
Морелечението действа благоприятно при смущения 

в обмяната на веществата като диабет, при проблеми с 
кръвообращението или болести на дихателните пътища. 
Хладката морска вода може да окаже благотворно вли-
яние върху разширените вени. Особено полезни са раз-
ходките в плиткото по брега.
Морският климат е особено препоръчителен за алер-

гични. Причината е, че въздушните струи, които идват 
откъм морето почти не съдържат прах или цветен пра-
шец, с каквито алергени е наситен големият град.
Минералите в морската вода укрепват киселинния ба-

ланс на кожата и я правят по-гладка и еластична. Вода-
та и водораслите са сред основните съставки на много 
козметични продукти. Освен това съставките на морето 
действат пречистващо и убиват бактериите, помагат и 
срещу гъбични заболявания.
Народната медицина пък препоръчва налагането на 

торбички със затоплена морска сол върху челото и от-
страни на носа при синузит - това стимулира кръвооб-
ръщението.

ДАФИНОВОТО ДЪРВО РАСТЕ И У НАС
Ако ще засаждате нови овощ-

ни дръвчета и вече сте избрали 
вида им, трябва да прецените 
къде да ги разположите.
За целта е необходимо да се 

съобразите с изискванията им 
към факторите на средата. Най-
важните са: топлина, светлина, 
почва, надморска височина.

Надморска височина - Решаваща е за това дали 
даден овощен вид може да се гледа или не. Повечето 
овошки са подходящи за нашите климатични условия, 
но има такива като кайсии, праскови и други, които не 
могат да се отглеждат навсякъде или поне трябва да се 
избере подходящ сорт за мястото.
Топлина - Основният фактор, с който градинарите 

трябва да се съобразят. Любителите, чиито градини се 
намират в райони с късни пролетни студове да са особе-
но внимателни при избора на сорт. Най-претенциозни 
са праскова, кайсия, дюля, бадем, който цъфтят по-рано 
и има опасност цветовете да бъдат повредени.
Релеф - Определя кое дръвче къде да се разположи. 

Повечето от вилните места са с неравен терен, затова е 
добре да се знаят някои особености. На по-равно място 
се засаждат ябълки, круши, праскови, дюли и всички 
останали видове. На по-хълмисти участъци - сливи, 
джанки, череши, вишни, орехи, бадеми.

ПРЕЗ ЕСЕНТА СЕ ПРАВИ ОСНОВНО ТОРЕНЕ
След като почистите растителните остатъци и преди 

да обработите почвата, трябва да наторите. През есента 
се прави основното торене, при което се използват ор-
ганични и минерални торове.
От органичните торове задължително наторете с 

оборски тор. За 1 кв. м са ви необходими около 3-4-5 
кг. Освен с оборски тор може да наторите и с компост, 
торф или други органични материали.
През есента трябва да внесете фосфорните и кали-

евите торове. С азотните, които се измиват много лесно, 
ще наторите през пролетта при засяването/засаждането 
и по време на вегетацията на растенията.

ОКТОМВРИЙСКИ ПЧЕЛИН
През октомври всеки пчелар трябва да направи необ-

ходимото, за да подсигури безпроблемното презимува-
не на пчелните си семейства.
Основните предпоставки 

за успешното презимуване 
са: силни и здрави пчелни се-
мейства; осигуряване на зна-
чително хранителни запаси; 
сигурна защита от ветрове и 
от каквото и да било безпо-
койство през зимата.
И още:
За да може по време на презимуването в кошера да се 

запази необходимата температура трябва пчелното къл-
бо да се спусне в долната му част и с напредване на вре-
мето на презимуване постепенно да се повдига нагоре.
Да не се допуска никаква влага в кошера.
Необходимо е на дъното на кошерите да се сложат 

подвижни плоскости, върху които да пада подморът. 
Това дава възможност през зимата да се прецени как 
пчелите понасят зимуването за своевременно установя-
ване възможни заболявания и да се вземат бързо мерки.
Да се предпазят кошерите от проникване на птици, 

като горните отвори се закрият със стъкло на 1 см от 
корпуса на кошера, за да се запази вентилацията.
Долните отвори да се затворят с прилетни дъски.

КАКЪВ ТРЯБВА ДА E ПОДЪТ В ОБОРА?
Качеството на подовата настилка влияе на здравето 

и продуктивността на кравата. Първото и най-важно 
изискване е да е лесно за почистване и дезинфекция
Тази част, която се използва от животните за лежа-

не, се прави с лек наклон към съоръженията за от-
веждане на урината и другите отпадни течности.
Най-общо подовете може да са плътни и скарови.
Плътните подове
* Глинени подове преобладават в малките семей-

ни стопанства. Положителните им качества са, че са 
евтини, сравнително меки и топли. Полагането им 
обаче е трудоемко, нетрайни са, могат да задържат 
влага. Всичко това налага честото им ремонтиране 
или подмяна.

* Бетонните подове са от бетонна настилка, която 
се полага върху специална подложка. При замазката 
те се набраздяват леко, за да не се хлъзгат животни-
те. Положителното на тези подове е, че те са здра-
ви, водонепропускливи, удобни са за дезинфекция и 
почистване. Недостатъкът им е, че те са прекалено 
твърди и студени през зимата.

* Керамичните подове се изработват от специал-
ни тухли, които се нареждат върху пясъчна подлож-
ка или калдъръм. Те са здрави, сравнително топли, 
водонепропускливи, но са твърди. Поради тази при-
чина бетонните и керамичните подове трябва да се 
застилат с дебел слой слама или стърготини.

* Асфалтов под. Вместо чакъл в състава на асфалта 
може да се включат някои топлоизолационни матери-
али - керамзит, перелит и др., които подобряват не-
говите характеристики. Като цяло тези подове са ус-
тойчиви на овлажняване, но са твърди и сравнително 
по-нетрайни. При високи температури подлежат по-
лесно на деформиране, което ги прави неудобни за 
почистване и дезинфекция.
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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.

Момината сълза    
Характерно за момината сълза е, че образува коре-

нова система с ризоми -удебелена част на стъблото 
/под или над почвата/, от която излизат коренчета.
Въпреки че цветето образува семена, семенното 

размножаване е дълъг процес, които изисква специ-
ални условия. Семената се обират, когато узреят, и се 
почистват от месестата част на обвивката. Засяват се 
веднага в контейнери 
и се държат под стък-
ло на студено.
Размножаването 

става по-лесно по ве-
гетативен път чрез 
разделяне на ризоми-
те. Най-подходящият 
срок за тази цел е ок-
томври, когато лист-
ната маса сама отмре. 
Коренището се из-
важда, почиства се от 
почвата и се разделя. 
Всяка отделна ризома трябва да има заложени поне 
няколко растежни точки. А те са два вида. Първите са 
със заострен връх и образуват само листа, а вторите 
са заоблени и произвеждат два листа и един цветонос.
Оставете 15-20 см между коренчетата
Почвата да е обогатена и да задържа влага
Разделени по описания по-горе начин, ризомите на 

момината сълза могат да се засадят веднага или да се 
форсират в изкуствени условия. Този процес изисква 
помещение с възможност за регулиране на темпе-
ратурата и се прави с цел да се добие цвят по-рано.
Засаждането в градината или в саксия изисква 

почвата да е добре обогатена с хранителни вещества 
и да задържа влага. Колкото по-високо е хумусното 
вещество, толкова по- добре се развиват растенията.
Процедурата по засаждането включва подготовка 

на мястото чрез оформяне на бразда, засаждане на 
коренчетата на дълбочина до 5 см и покриването им 
с растителни остатъци. Последното се прави с цел 
да се задържи влагата в почвата и да се предпазят 
ризомите от повреди през първата зима.
Момината сълза издържа на дебела сянка, но цъфти 

значително повече на шарена с източно, западно или 
северно изложение. Разстоянието между отделниите 
коренчета трябва да е между 15 и 20 см в зависимост 
от желанието за сгъстяване на насаждението.
Препоръчва се през първите 2 години след засаж-

дане новите издънки да се премахват, защото иначе 
цветовете издребняват, а насаждението се сгъстява 
прекалено.
Момина сълза в търговската мрежа се предлага 

също на корен, но доста трудно се намира. 

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Съдията:
- Вие ли откраднахте преди една седмица буре с ракия?
- Да.
- Полицията е намерила у вас празно буре. Къде е ракията?
- Изпих я.
- Не можете да ме убедите, че за една седмица сте изпили 

цяло буре с ракия!
- Изпих половината.
- А другата половина къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги...

Клетва на ром в полицията при разпит:
- Ако лъжа, да ми умре най-милото!!!
- Кое ти е най-милото?
- Районния инспектор...

ъдията:
В е о ра а е ре е а се а б ре с ра


