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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

Между 15 и 17 ноември 2017 г. в София ученици от СУ Сатовча 
се включиха в 3-дневен семинар организиран от Фондация „Бъл-
гарска памет“. Темата на семинара беше „Моята визия за професии 
на бъдещето” в рамките на проект „Младите хора – новата вълна 
предприемачи на 21-ви век“, финансиран по Национална програма 
за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.“
Цветелина Младенова, Симона Будева и Рени Валериева участва-

ха в обучение за придобиване на предприемачески компетентности 
и се срещнаха с предприемачи, които имаха за цел да ги насърчат 
към развитие на техните собствени идеи и предприемаческо мисле-
не. Повече от 30 младежи от Якоруда, Гърмен, Сатовча, Белица и 
Гоце Делчев взеха участие в работната среща.
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МЛАДИТЕ ХОРА – НОВАТА ВЪЛНА 
ПРЕДПРИЕМАЧИ НА 21-ВИ ВЕК

За осма поредна година Община Сатовча, благодарение на дарители 
и благодетели като всички вас успешно провежда благотворителна кам-
пания в навечерието на Коледа и Нова година за набирането на средства 
за деца сираци и деца с увреждане до 16 годишна възраст. 
Идеята на кампанията е децата сираци, на които им предстои абиту-

риентски бал да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на об-
лекло за паметната за тях абитуриентска вечер. Според събраната сума 
се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с 
уврежданe до 16 годишна възраст. Като организатор на мероприятието 
община Сатовча се обръща към всички жители и гости на общината, 
към местния бизнес, както и към всички институции имащи отноше-
ние към местната администрация с молба за финансова подкрепа и съ-

причастност към инициативата. Благотворителната кампания е съпроводена и с импровизирано 
наддаване на предмети изработени от местни майстори - дърворезба, картини от камък, пясък и 
акварел, старинни вещи и интересни артикули изработка на деца от местните детски градини и 
училища. 
Присъствието ви на традиционната благотворителна вечер и подкрепата, която оказвате на деца-

та на община Сатовча, са безценни. Това ни прави все по-уверени в инициативата да организираме 
благотворителни кампании и все по-уверени да очакваме подкрепата Ви, коментират организато-
рите. 
Благотворителността е върховно чувство на удовлетвореност и възхищение, което те изпълва 

със задоволство и благодат, защото да подадеш ръка на имащият нужда човек е благородство и ви-
соко морално деяние, което не трябва да се забравя. Включете се в благотворителната кампания за 
набиране на средства за децата сираци на община Сатовча, която се провежда за осми пореден път. 
Това, което ще направим за нашите деца, не може да бъде измерено в думи, защото усмивката на 

детското лице и топлото отношение към наранените от съдбата хора са неизмерими в материално 
отношение.  Нека тези наши дела бъдат малкият подарък за децата на Сатовча в празничните дни. 
Макар и скромни дарове, радостта и топлото отношение са безценни. 

 Подкрепете благородната кауза на община Сатовча! През месец декември Общинска админи-
страция – Сатовча ще проведе мероприятия, посветени на каузата, в които приканваме всички вас 
да се включите и бъдете съпричастни. Вярваме, че заедно можем да постигнем онази радост за 
нашите деца, чрез която да им вдъхнем надеждата и вяра в доброто, че утрешния ден може да бъде 
по-светъл и по-успешен. 

За ос а оре а о а Об а Са о а б а оо аре е а ар еЗ Обб С б Кметът на община Сатовча д-р Арбен 
Мименов приветства приетото реше-
ние на Общински съвет Гоце Делчев 
за посмъртно удостояване на г-н Нахит 
Джевдет Зия за изключителен принос 
за развитието на Гоце Делчев и съседни 
общини. По предложение на  кметът на 
община Гоце Делчев Владимир Москов 
г-н Зия посмъртно бе удостоен със зва-
нието „Почетен гражданин на гр. Гоце 
Делчев“. Като народен представител 
и заместник-министър е подпомагал 
всички дейности, свързани с икономи-
ката и инфраструктурата на община 
Гоце Делчев и съседни общини, вклю-
чително община Сатовча. Има специа-
лен принос за благоустрояването на населените места в общината 
и съседни общини, осигуряването на необходимите средства и пус-
кането в експлоатация на важни инфраструктурни обекти в целият 
регион. 
През целия си жизнен път Нахит Зия бе истински патриот и родо-

любец, милеещ за родния си край. Той е работил честно, почтено, 
всеотдайно и професионално в интерес на хората, града, района и 
родината.
Предложението на кмета на общината Владимир Москов бе най-

високото отличие на общината да бъде връчено посмъртно за актив-
ната обществена и патриотична дейност на Нахит Зия в годините, в 
които той бе заместник-кмет на Гоце Делчев, народен представител 
и заместник-министър на финансите. Предложението бе гласувано с 
пълно единодушие. Веднага след това, в знак на уважение и прекло-
нение пред живота и делото на Нахит Зия, общинските съветници 
станаха на крака и го аплодираха.
През 2006 година, по време на изпълнение на служебните му за-

дължения, Нахит Зия пострада тежко и след 11 години, прекарани в 
кома, почина през месец юли 2017 г.

К б С А б

Дарения за кампанията могат 
да бъдат направени всеки дел-
ничен ден в сградата на Общин-
ска администрация - Сатовча, в 
кметствата по населени места  
или по банкова сметка:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми студенти,
 Имам удоволствието да Ви поздравя по повод 8-ми 

декември, празникът на българските студенти!
Вие сте бъдещето на нашата държава, затова не 

пестете сили и средства във Вашето образование. 
Бъдете мащабни в мисленето и независими в делата си! 
Знанието е свобода!

Желая Ви да постигате още много успехи в академичния си път и 
той да Ви отведе до мечтаната професионална реализация!
Бъдете смели, трудолюбиви и мотивирани, целеустремени и 

креативни, за да постигате мечтите си и реализирате идеите си!
Честит празник!

 
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Всички земеделски стопани, кандидатства-
щи по мерки и схеми на Директни плащания 
2018 година е необходимо своевременно да 
подадат договорите за правно основание на 
ползвани от тях земи, като представят в Об-
щинската служба „земеделие“ - Сатовча след-
ните документи:

ВсВВВсВсВ ичичичкикики ззземемемедедеделелелскскскиии стстстопопопанананиии кккананандидидидададатстстствтвтвааа

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
КАНДИДАТСТВАЩИ ПО МЕРКИ И СХЕМИ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018 

1. Договор за наем или аренда надлежно 
попълнен и подписан.

2. Удостоверение за наследници - актуал-
но, ако имота е наследствен.

3. Скица на имота и/или извлечение от 
регистър имоти. 

 
   

.  

 

04.12.2017 . 
05.12.2017 . 
06.12.2017 . 
07.12.2017 . 
08.12.2017 . 

100 
100 
100 
100 
100 

 
11.12.2017 . 
12.12.2017 . 
13.12.2017 . 

100 
100 
100 

 14.12.2017 . 
15.12.2017 . 

100 
100 

 18.12.2017 . 
19.12.2017 . 

100 
100 

 20.12.2017 . 120 

 
   

.  

 21.12.2017 . 
22.12.2017 . 

100 
100 

 03.01.2018 . 110 
 04.01.2018 . 70 
 05.01.2018 . 70 

 
08.01.2018 . 
09.01.2018 . 
10.01.2018 . 

100 
100 
100 

 11.01.2018 . 90 
 12.01.2018 . 100 
 15.01.2018 . 100 
 16.01.2018 . 100 

Краен срок за подаване и промени в договорите – 15.02.2018 г.
ГРАФИК

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  НА ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ – 2018 ГОД.

Автомобилите, които не преминат годишния технически, ще бъдат спирани от движение 
до отстраняване на неизправностите. Тази поправка в Закона за движението по пътищата бе 
приета на второ четене от депутатите в пленарна зала.

„В случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опас-
на техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна информация“ уведомява 
Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправно-
то превозно средство“, е текстът, който се добавя в закона.
Друга промяна, която депутатите одобриха окончателно, е свързана със спешния телефон 

112. От догодина ще започне тестово интегриране на системата 
eCall с телефон 112. Идеята е след това системата да стане задъл-
жителна за всички произведени след определена година автомоби-
ли, които се продават в България.

eCall позволява на автомобила автоматично да се свърже със спеш-
ния телефон, ако се случи пътнотранспортно произшествие. Систе-
мата подава спешен сигнал при задействане на въздушните възглав-
ници на автомобила и подава автоматичен сигнал за точното време и 
място на катастрофата. Системата може да бъде задействана и ръчно.

16.01.2018 . 100 

АААвАвАвтототомомомобббибибилилилитетете кококоитититооо ненене пппререремимиминананаттт гогогодидидишншншнияияия тттехехехнининичечечеч сксксккиии щщщеее бббъбъбъдададаттт спспспиририрананана ииии ототот дддвививижежеженининиеее
АВТОМОБИЛ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД СЕ СПИРА ОТ ДВИЖЕНИЕ 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF



компютърна диагностика!компютърна диагностика!

турската война през 1876 г. Осман паша получава командването на корпус от 35 000 души, 
който е базиран във Видин. Но с избухването на Руско-турската война през лятото на 1877 
г. армията на Осман паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването на река 
Дунав от руснаците. Осман паша не успява да достигне навреме до Никопол и затова избира 
стратегически да се укрепи в Плевен. Под командването му града остава непревземаем в 
продължение на 5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но не успява да про-
никне в града, затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 10 декември 1877 г. 
Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Обозите тръгват 
да пресичат река Вит на няколко места, но след първоначалния успех срещат силен отпор. 
Заедно с войските има много цивилни, именно от тях падат най-много жертви - предимно 
жени и деца. Обкръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съпротива 
са безсмислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и запази живота на вой-
ниците от своята 20 000 армия - със сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата 
и да се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на генерал Иван Ганецки. След 
завръщането си от руски плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор и 
четирикратно е военен министър на Османската империя.

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„РОДИ СЕ ДЕТЕ, СИН НИ СЕ ДАДЕ“              

Краен срок: 5 декември 2017 г. 
Сдружение „Шанс чрез умения“ и списание „Щъркел“ обявиха Международен уче-

нически конкурс за есе, разказ, стихотворение, пиеса, рисунка и произведение на при-
ложното изкуство, на тема: „Роди се дете, Син ни 
се даде“, посветен на Рождество Христово.
В конкурса могат да участват всички деца и 

младежи до 18-годишна възраст от всички страни 
по света. Творбата трябва да бъде изпратена на 
родния език на автора, придружена с превод на 
английски език.
Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
- Първа група: от от 5 до 9 години;
- Втора група: от 10 до 14 години;
- Трета група: от 15 до 18 години.
Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на при-

ложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: 
newspaperstorks@gmail.com . Участниците не заплащат такса за участие в конкурса.
Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“. Най-добрите ще 

бъдат наградени.

СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ БЛАГОЕВГРАД С ПОСТИЖЕНИЯ В 
ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА         
Краен срок: 5 декември 2017 г. 
Стипендията е в размер на 500 лв. – по 50 лв. за десетте 

учебни месеца.
Изисквания към участниците:
– да са ученици от VII до XII клас в област Благоевград;
– отличен успех за учебната 2016/2017;
– участие в извънкласни форми в областта на биологията и екологията;
– завоювани призови места от областни, национални и международни олимпиади и 

конкурси в областта на биологията и екологията.

ПРОГРАМА „МОСТ КЪМ БИЗНЕСА“ СТАРТИРА ОТНОВО           
Краен срок: текущ 
Програмата „Мост към бизнеса“ е насочена към роми 

на възраст между 18 и 35 години, завършили минимум 
средното си образование и положили успешно държав-
ни зрелостни изпити (ДЗИ).
Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи 

от различни области на страната, на които да предоста-
ви интегрирана и персонализирана услуга, включваща 
кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, 
различни видове обучения в зависимост от нуждите, 
както и наставничество след наемането на работа.

5 Декември 2017, Вторник,
Годишнина от рождението на Уолт Дисни 
На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, американски 

режисьор на документални и мултипликационни филми. Създател 
на един от най- популярните анимационни герои - Мики Маус. 

6 Декември 2017, Сряда,
 Ден на банкерa
 Отбелязва се с решение на Асоциацията на търговските банки 

в България (дн. Асоциация на банките в България) и на Българска 
народна банка от 1992 г. на църковния празник Св. Николай, ар-
хиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден). За първи път се чества през 1992 
г. в параклиса на сградата на Българска народна банка с панахида за загиналите 
банкови служители през войните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Според 
легендата Св. Николай, освен покровител на рибарите и мореплавателите, е 
покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, 
който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си, но гледал 
тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието 
казва, че Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома 
на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от 

безчестие.
 Hикулден
 На днешния ден Българската православна 

църква почита паметта на Свети Николай 
Мирликийски Чудотворец (Никулден) с 
голям църковен празник. Свети Николай, 
архиепископ Мирликийски е един от най- по-
читаните християнски светци. Покровител е 
на моряците и рибарите, и на банкери. Народ-
ната традиция повелява обредният Рибник и 
хлябовете се освещават в църква или в къщи, 

а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част от рибника и хлябовете 
задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапезата на Никулден не се вдига 
през целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никола е покровител не 
само на тези, които са кръстени на името му, той е личен и семеен покровител, 
на който се урежда семейно родов празник, наричан служба, молитва, черква. 
На този празник се канят роднини, кумове и съседи, и се освещава голяма тра-
пеза, която завършва с песни и веселба. След прикадяването свещеникът взима 
опашката на обвития в квасено тесто шаран. Костите на никулденския шаран 
не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или се пускат в реката - вярва 
се, че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие. 
Костта от темето на шарана, която е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, 
възрастните жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили 
и уроки. В деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хлябове, 
трябва да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. 
На Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, 
Ненка, Нина.

8 Декември 2017г., Петък,
 Студентски празник 
Студентският празник - 8-ми декември се чества 

в България от 1916 г. 8-ми декември е денят на 
свети Климент Охридски по нов стил на календара. 
Българската православна църква празнува деня на 
свети Климент Охридски по стар стил (25 ноември). 
Свети Климент Охридски е един от Светите Седмо-
численици и е считан за покровител на българското висше образование. През 
1897 г. за годишен празник на Университета се предлага датата 3 октомври, на 
която се предвижда и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. На 
заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет определя деня на св. 
Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето училище. В Правилника 
на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, денят 
на св. Климент Охридски, става патронен празник на Университета.

 9 Декември 2017, Събота, 
Зачатие на Св. Анна
 В календара на православната църква този празник е тясно свързан с празника 

на Рождество на Пресвета Богородица. На него се почита зачатието на Св. Анна 
- майка на Богородица. Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, 
майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Дълго 
време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало да понасят 
и обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се 
посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната 
рожба, която ще бъде наречена Мария. Църквата почита света Анна няколко 
пъти в годината: на 8 септември и 9 декември, когато празнуваме Рождеството 
на Пресвета Богородица и възпоменаваме Нейните родители - св. Йоаким и св. 
Анна. И на 25 юли - денят на успението (смъртта) й. 

10 Декември 2017, Неделя,
 Годишнина от падането на Плeвен
 Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-

турската война (1877–1878). В нея османските сили задържат в продължение на 
почти пет месеца град Плевен, обсадени от числено превъзхождаща ги армия на 
Русия, Румъния и Финландия, като с това забавят руското настъпление в Тракия. 
Осман Нури паша, наричан още Осман ал-Гази остава в историята със защита 
на Плевен срещу руски войски по време на Руско-турската война. Осман паша 
е възпитаник на Военна академия в Константинопол през 1853 г. постъпва на 
служба в кавалерията, участва в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан 
(1860 г.), на о. Крит (1866 - 1869 т. ) в Йемен (1871 г.). В началото на Сръбско-
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.11.2017 г.
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Преди много години Дяволът решил да продаде 
всички инструменти на своя занаят. Подредил ги 
стриктно в стъклена витрина, за да ги виждат всич-
ки. Каква колекция било това! Тук бил блестящият 
кинжал на Завистта, а до него кротко си почивал 
чукът на Гнева. От другата страна лежали лъкът 
на Алчността и Желанието, а до тях живописно 
били подредени отровните стрели на Ревността 
и Въжделението. Там били и оръдията на Страха, 
Горделивостта и Ненавистта. И всички се виждали 
прекрасно, имали си етикети с название и цена.
А на най-красивата етажерка, отделно от всички 

останали инструменти, лежал малък, неугледен и 
доста очукан дървен клин, на който бил закачен 
етикет с надпис „Униние“. Учудващо, но цената на 

този инструмент била по-висока от всички остана-
ли взети заедно. Един минувач попитал Дявола 
защо струва толкова скъпо този странен клин и 
той отговорил:

— Аз наистина го ценя повече от всички, защото 
това е единственият инструмент в моя арсенал, на 
който мога да разчитам, ако всички останали се 
окажат безсилни. И той нежно погалил дървения 
клин. — Ако съумея да вбия този клин в главата 
на човека — продължил Дяволът, — той отваря 
вратата и за всички останали инструменти.
Усмихнал се и добавил: — Няма нищо по-смър-

тоносно от унинието.
Не се оставяйте на унинието – нито днес, нито 

никога; радвайте се на живота – той е много кратък…

ПРИТЧА: ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ДЯВОЛА 



лист - притурка към нея по образец. Националната 
здравноосигурителна каса отпечатва притурката и я 
предоставя на пациента чрез районната здравноосигу-
рителна каса (РЗОК) – в случая РЗОК София град – ул. 
Енос 10, вх. Б, след представяне на здравноосигури-
телната книжка и на последната заверена притурка в 
случаите, когато има издадена такава.
Издаването на притурката е безплатно и не отнема 

време. Получавате я веднага.

Въпрос: При посещение на лекар по спешност 
заплаща ли се прегледа? Поводът да задам този 
въпрос е следният .Тази вечер се наложи да посе-
тим Очна клиника по спешност. Заплатихме 40,00 
лв. Обяснението на лекаря беше, че прегледа не се 
заплаща но за да бъде назначено лечение трябва да 
заплатим такса от 40,0 лв. Бихте ли ми отговорили 
дали правомерно сме заплатили и на какво основа-
ние. Благодаря предварително за отделеното време.
Отговор: Лекарят преценява дали състоянието е 

спешно. Въпросът за оказването на спешна медицин-
ска помощ е от компетенциите на Министерството на 
здравеопазването. Това е институцията, която заплаща 
за оказване на медицинска помощ на пациенти със 
спешни състояния.
При възникнал здравословен проблем, когато състоя-

нието не е спешно и се налага да потърсите медицинска 
помощ, може да се обърнете към общопрактикуващ 
(към Вашия личен лекар), вкл. във времето извън ра-
ботния му график, какъвто е конкретният случай, или 
към дежурен кабинет, в случай, че личният лекар има 
сключен договор с такъв.

Въпрос: Здравейте,преди 1година ми постави-
ха диагноза Бехтерев.Въпросът ми е какви права 
имам,като здравно осигурена и с диагноза Бехте-
рев-от какво съм освободена,трябва ли всеки път 
да искам направление от личния лекар за очен 
лекар,за рентген и т.н,понеже болестта започва 
да засяга и други органи,през какъв период от време 
имам право да ме следи лекар специалист?И какво 
означава че съм“ отказала да бъда диспансеризира-
на“.Благодаря!
Отговор: С диагнозата, която Ви е поставена - МКБ 

M45 Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев), 
Вие подлежите на диспансеризация при специалист 
ревматолог - до края на живота. Диспансерното на-
блюдение включва: до 2 прегледа годишно, в зави-
симост от състоянието; СУЕ, кръвна картина: поне 
осем показателя - веднъж годишно; рентгенография 
на крайници и гръбначни прешлени – веднъж на 2 
години; консултация със специалист по ортопедия и 
травматология - веднъж през годината.
Диспансеризацията се осъществява с направление, 

издадено от личния лекар. При промяна на лекаря 
специалист, осъществяващ дейностите по диспансе-
ризацията, личният лекар издава ново направление.
Здравноосигуреното лице се диспансеризира само 

с неговото изрично съгласие. Лекарят е длъжен да 
включи пациента на диспансерно наблюдение, освен 
в случаите на изричен отказ на пациента за това. Не-
съгласието на пациента да бъде диспансеризиран, се 
документира в амбулаторния лист.
Лицата с диагноза МКБ M45 Анкилозиращ спонди-

лит са освободени от потребителска такса.
Диспансеризацията при специалист дава възможност 

за определен брой посещения през годината, в зависи-
мост от диагнозата. Всяко следващо посещение трябва 
да бъде определяно от лекаря специалист по време на 
диспансерния преглед. При промяна на състоянието 
преди датата на диспансерния преглед, личният лекар е 
този, който преценява необходимостта от консултация 
със специалист по повод възникнало остро състояние.

До 10-ти декември: 
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.

 До 14-ти декември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за ноем-
ври 2017 г.
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ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В ТР ЩЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ЗАЯВЯВА И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС
От 01.01.2019 г. при първоначално заявяване за 

вписване пред Агенцията по вписванията фирмите ще 
могат едновременно с това да упражнят и правото си 
за доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията 
по ЗДДС в този случай се извършва по облекчена 
административна процедура, като няма да се прилага 
справка за облагаем оборот. 
По този начин ще се избегне необходимостта да 

се посещават и двете администрации. Предвижда се 
услугата да се предоставя и по електронен път, като в 
електронната форма на заявленията по Закона за тър-
говския регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел се предвижда да се добави поле, в 
което да може да се заяви желанието за доброволна 
регистрация по ЗДДС. 

Във връзка с това отпада изискването, когато 
заявлението за регистрация по ЗДДС се подава от 
адвокат, същият да представя нотариално заверено 
пълномощно. При подаване на заявления за регистра-
ция по ЗДДС качеството им на упълномощени лица 
ще бъде удостоверявано от адвокатите с писмено 
пълномощно, съставено - съгласно изискванията на 
Закона за адвокатурата.
Промените са въведени с чл. 100, ал. 5 (нова) и чл. 

101, ал. 1 (допълнена), ал. 2, т. 6 (нова), ал. 4 (допъл-
нена) и ал. 6 (изменена) от ЗДДС.
Посочените разпоредби влизат в сила от 01.01.2019г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА
ТРУДОВ/ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ДОХОД 

Въз основа на съхраняваната в осигурителния архив 
разплащателна и трудовоправна документация, се из-
дават документи, удостоверяващи трудов/осигурителен 
стаж и доход, необходими за ползване на пенсионни 
права и обезщетения. Документите се издават безплатно 
в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
При подаване на заявлението за издаване на удостове-

рението за осигурителен стаж и доход, лицето ще бъде 
консултирано от експерт в отдел “ООА”/сектор “ОА” за 
преценка на необходимостта от издаване на съответния 
документ.
При искане на заинтересованите лица се издават 

следните удостоверения:
• Образец УП-13 – за трудов и осигурителен стаж;
• Образец УП-14 – за осигурителен стаж на земеделски 

стопанин-кооператор;
• Образец УП-15 – за осигурителен доход;
• Образец УП-17 и Образец УП-17а – за установяване 

на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
Как да получим този документ:
• Гражданите могат да подадат своето заявление по об-

разец, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално 
заверено пълномощно – във всяко териториално поделе-
ние на НОИ в страната или в обединените осигурителни 
архиви (ООА с.Невестино – РУСО, гр.Кюстендил; ООА 
гр.Тетевен – РУСО, гр.Ловеч; РУСО, гр.Търговище; 
РУСО, гр.Пловдив, РУСО Силистра);

• Образецът на заявление може да се изтегли от сайта 
на НОИ (от рубриката “За потребителя”, раздел “Форму-
ляри”) или да се получи на място във всяко териториално 
поделение на НОИ;

• Преди лицето да подаде заявлението, може да прове-
ри в сайта на НОИ, (в рубрика “Пенсии”, раздел “Оси-
гурителен архив – “Справка за прекратени осигурители 
без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни 
ведомости”) дали са приети ведомостите на предприя-
тието, в което лицето е работило;

• Срок на издаване – 30-дневен срок от подаване на 
заявлението;
Към заявлението се прилага:
• ксерокопие на трудовата книжка или друг автентичен 

документ, където е описан съответният трудов стаж;
• декларация за идентичност на имената (при необ-

ходимост);
• ако заявлението се подава от наследници, се пред-

ставя и удостоверение за наследници.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ 
НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЕДОМОСТИ     

Издаване на удостоверение за предаване на 
разплащателни ведомости в случаите, когато 
осигурителят не е имал наети лица и не е водил 
разплащателни ведомости. 
Как се получава този документ:
• Осигурите-

лят подава лично 
заявление-декла-
рация по обра-
зец ,  или  чрез 
упълномощено 
лице, с нотари-
ално  заверено 
пълномощно – в 
териториално-
то поделение на 
НОИ, на чиято територия е седалището на фирмата, 
или по постоянен адрес на собственика;

• Образецът на заявление може да се изтегли от 
сайта на НОИ (формуляри) или да се получи на място 
във всяко териториално поделение на НОИ;

• Извършва се проверка от контролните органи на 
ТП на НОИ в едномесечен срок относно деклари-
раните в заявлението обстоятелства – осигурителят 
не е имал наети лица и не е водил разплащателни 
ведомости или липсват разплащателни ведомости за 
изцяло или за определен период от време;

• Срокът на валидност на удостоверенията е двана-
десет месеца, считано от датата на издаването.

ВПИСВАНЕ В ТРУДОВАТА КНИЖКА И
В ЗАПОВЕДТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ 

Моля да ни отговорите на следните въпроси, въз-
никващи в практиката ни:

1. Коя дата е правилна да се вписва при прекра-
тяване на трудов договор - последният работен ден 
или първият неработен ден?

2. Може ли в трудовата книжка да е посочен по-
следният работен ден, а в заповедта за освобожда-
ване - първият неработен ден? Не се ли разминават 
датите по този начин?
Трудовото правоотношение се прекратява от точно 

определена дата, която следва да се впише в заповедта 
за прекратяването му. Моментът, датата на прекратя-
ване е определена с чл. 335 от Кодекса на труда (КТ). 
Когато трудовото правоотношение се прекратява с 
предизвестие, моментът на прекратяване е изтичане-
то на срока на предизвестието. При неспазване срока 
на предизвестието прекратяването става с изтичане 
на съответната част от срока на предизвестието. При 
прекратяване на трудовото правоотношение без пре-
дизвестие - моментът на прекратяване е моментът на 
получаване на писменото изявление за прекратяване.
От изложеното дотук следва, че трудовото пра-

воотношение се счита прекратено от деня, следващ 
деня, в който е изтекло предизвестието, или от деня, 
следващ деня, в който е получено изявлението за 
прекратяване.
Що се отнася до изчисляване на трудовия стаж, 

следва да се има предвид, че трудовият стаж се из-
числява в дни, месеци и години (чл. 355 КТ). Когато 
се вписва периодът от кога до кога се зачита трудов 
стаж, необходимо е да се впише и последният ден, в 
който е съществувало трудово правоотношение, т.е. 
и последният ден, който се зачита за трудов стаж 
включително. Оттук се получава и разминаване 
между заповедта за прекратяване (в която е записано, 
че трудовото правоотношение е прекратено считано 
от определена дата и тази дата е денят, от който 
трудовото правоотношение не съществува) и дата-
та, до която включително се зачита за трудов стаж, 
като изчисляването на трудовия стаж става, като се 
включва и последният ден, в който е съществувало 
трудовото правоотношение.
В практиката обаче такова прецизиране се среща 

рядко, тъй като за дата на прекратяване на трудовото 
правоотношение и датата, до която се изчислява тру-
довият стаж, обикновено се вписва една и съща дата.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2017г.

Въпрос: Бих искала да получа информация 
относно издаване на нова здравноосигурителна 
книжка, тъй като страниците за Семеен сто-
матолог свършиха, както и притурката, която 
ми бе прикачена преди години. Нужна ми е ин-
формация за следното:

- адрес на НЗОК, който да посетя и неговото 
работно време

- необходими документи
- цена за издаване
- срок, в който ще ми бъде издадена
- последващи стъпки, които трябва да пред-

приема - заверяване и т.н.
Отговор: При изчерпване на страниците в здрав-

ноосигурителната книжка се използва допълнителен 



СЛАДКИШ С ПЛОДОВЕ
Продукти: 2 яйца, 1 ч. ч. 

захар, 1/2 ч. ч. олио, 1 ч. ч. 
кисело мляко, 2 ч. ч. браш-
но, 1/2 пак. бакпулвер, 1 
ванилия, 1 ч. л. канела 250 
г зърна от грозде, почис-
тени от семките.
Приготвяне: Яйцата се 

разбиват със захарта до по-
беляване. Всички продукти се смесват и се разбъркват 
добре, докато се получи меко тесто. То се изсипва в 
намазана с олио и поръсена с брашно тавичка. Отгоре 
се нареждат добре измитите и подсушени плодове. 
Сладкишът се поръсва със захар.
Пече се при температура 180 градуса около 30-40 

минути или докато клечка за зъби излиза свободно от 
него, без по нея да има полепнало тесто.
Поднася се леко охладен и нарязан на квадрати.

НЯКОЛКО ПРИЧИНИ ДА ДОБАВИТЕ ПРЕСЕН 
ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ КЪМ ЕЖЕДНЕВНАТА СИ ДИЕТА

- Енергиен стимулант. Обхватът на хранителните 
вещества, открити в пчелния прашец, го прави чудесен 
естествен енергизатор. Въглехидратите, белтъчините и 
витамините в състава му могат да повишат тонуса ви за 
целия ден и да ви помогнат да се преборите с умората, 
препоръчват специалистите.

- Успокоява кожата. Пчелният прашец често се из-
ползва в продукти за локално приложение, предназна-
чени за лечение на възпаления и раздразнения на ко-
жата, като псориазис или екзема. Аминокиселините и 
витамините предпазват кожата и подпомагат регенера-
цията на клетките.

- Дихателна система. Пчелният прашец съдържа го-
лямо количество антиоксиданти, които оказват проти-
вовъзпалителен ефект върху тъканите на белите дробо-
ве и предотвратяват появата на астма.

- Лечение на алергии. 
Поленът намалява нивото 
на хистамин, подобрявай-
ки много алергични със-
тояния. 94% от пациенти, 
лекувани чрез хранене с 
цветен прашец, са напъл-
но освободени от симпто-
ми на алергия. Пчелният 
прашец е чудесно ефек-

тивно средство срещу широк спектър от заболявания 
на дихателните пътища и може да отстрани проблеми 
със синусите, астма и алергии.

- Храносмилателна система. В допълнение към по-
лезните витамини, минерали и протеини, пчелният пра-
шец съдържа ензими, които помагат за храносмилане-
то. Ензимите помагат на тялото ни да си набави всички 
необходими вещества от храната, която поемаме.

- Стимулатор на имунната система. Пчелният пра-
шец е полезен за чревната флора и по този начин стиму-
лира имунната система. Той е от този тип антибиотици, 
които могат да защитят тялото от зараза с вируси. Бо-
гат е и на антиоксиданти, които предпазват клетките от 
вредното окисление на свободните радикали.

- Лечение на зависимости. Поленът се използва за 
цялостно лечение на различни видове зависимости и 
потискане на потребността от наркотици/алкохол/ци-
гари. Пчелният прашец потиска и глада, което е много 
полезно за регулиране на теглото.

- Сърдечно – съдова система. Пчелният прашец съ-
държа голямо количество рутин (витамин Р) – бифла-
воноид, мощен антиоксидант, който допринася за ук-
репване на капилярите и кръвоносните съдове, помага 
при проблеми с кръвообращението и коригира нивата 
на холестерола. Притежава мощни противосъсирващи 
свойства и може да предотврати инфаркт и инсулт.

- Безплодие. Пчелният прашец стимулира и възста-
новява функцията на яйчниците. Той увеличава силата 
на хормоните и е чудесен афродизиак.

- Помощ за простатата. Страдащите от доброка-
чествена хиперплазия на простатата могат да намерят 
облекчение, като използват пчелен прашец. Поленът 
намалява възпалението и спира честите призиви за ури-
ниране.

- Дълголетие. Пчелният прашец служи за профи-
лактика и лечение на всички преждевременно развити 
симптоми на старостта. Употребата му води до увели-
чаване на физическите и умствени способности и пре-
дотвратява недостига на хранителни вещества по време 
на старостта.

- Ракови заболявания. Многобройни изследвания 
доказват, че не са открити продукти с естествен или 
синтетичен произход, които могат да се сравнят с пчел-
ния прашец по отношение превенцията на раковите 
заболявания. Съдържащите се в полена витамини и 
ензими регулират храносмилането и метаболизма, сти-
мулират имунната система и са отлична профилактика 
срещу рака.

- Здраве и красота. Поленът съдържа хранителни 
вещества, необходими на организма за образуване на 
нова тъкан, предотвратяват преждевременното старее-
не на клетките и стимулират тяхното обновяване.

КОИ КОКОШКИ ДА ЗИМУВАТ?
Вече е наложително да 

определите кои кокош-
ки ще заколите и кои ще 
оставите да зимуват.
Не се оставят да зиму-

ват птици с ясно изразени 
физически недостатъци: 
неправилен клюн кри-
ва опашка, изгърбване и 
уродливи крака.
При огледа на кокошката неправилно сфирмирани-

ят клюн се забелязва веднага - в края той е кръстосан 
като при кръсточовката.
Кривата опашка и изкривеният гръб са взаимос-

вързани недостатъци.
Гърбавостта се формира отчасти при тясно поме-

щение и неудобни кацалки.
Нежелателно е отглеждането на птици с изкривени 

крака.
За разплод догодина се оставят да зимуват само 

здрави и силни птици.
Ако се вгледате внимателно, те си личат. Здравата 

кокошка е бодра. Гърбът й обикновено е широк, гър-
дите са мощни, гушата е добре развита, често главата е 
едра и изваяна. Клюнът е здрав, шията - къса и пълна.
При слабата кокошка гърдите са като прищипани, 

главата е удължена, клюнът е тънък, плосък и про-
дълговат.
Очите на здравата кокошка са големи, широко от-

ворени, изпъкнали. Гребенът, менгушите и лицевата 
част са ярко оцветени и меки на пипане.
Слабата кокошка има унил поглед, очите са вдлъбна-

ти, полуотворени. Гребенът, менгушите и лицевата част 
не са толкова ярко оцветени и на пипане са неравни.

КОИ ПОДПРАВКИ СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРЕЗ ЗИМАТА В САКСИИ?
На този въпрос няма правилен отго-

вор, нито пък грешен. Всичко зависи 
от условията, които могат да се създа-
дат изкуствено в затворено помещение, 
както и от вкусовите предпочитания.
Няма ограничение в отглеждането на 

билки и подправки в саксия. Лимити-
ращ фактор през зимата е само дневната 
светлина. Ако се осигури допълнително 
осветяване и достатъчно топлина, дори едногодишните 
подправки и билки ще станат многогодишни.
В саксия могат да се засеят семена от магданоз, ко-

пър, босилек, чубрица, джоджен, кервиз и много дру-
ги. Цяла зима можете да се радвате и на зелени перца 
от лук или чесън.
Билки и подправки като мента, лавандула, розма-

рин, мащерка, къри може да се отгледат от семена или 
да се закупи готов разсад от градинските центрове или 
големите вериги. И това не са всички, а само най-тра-
диционните!
В търговската мрежа се предлага и куркума, въпре-

ки че сърце няма да ви даде да използвате коренището 
за храна, като видите колко е красив цветът ѝ .
ПОДХОДЯЩО Е ДА ЗАСАДИТЕ ЯГОДИ
Все още продължава засаждането 

на ягоди. Използвайте свеж разсад от 
разсадник, близо до вас. Задължител-
но изисквайте сертификат, че поса-
дъчният материал е чист от вирусни и други болести.
Добре е засаждането да се направи в облачен ден, 

когато температурите не са много високи. Задължи-
телно се полива, за да могат растенията добре да се 
окоренят. До настъпването на студовете, ягодите тряб-
ва да са се адаптирали на новото място, като са разви-
ли силна коренова система.
В този период ягодите продължават да залагат плод-

ни пъпки. Затова е много важно в лехата да няма пле-
вели и почвата да е достатъчно влажна.
За да се осигури по-добро здравословно състояние 

на ягоди през следващата вегетация, трябва да се на-
прави пръскане срещу червените и белите листни пет-
на. Може да използвате фунгицида дитан М-45 в доза 
2 грама за 1 литър вода.
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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.

Резене - Foeniculum vulgare     
Наричано още морач, див копър или сминд -  е рас-

тение от рода Foeniculum (смятано за единствен вид 
от много ботаници) и расте в южна Европа (особено 
по Средиземноморието) и югозападна Азия. То е от 
семейството на магданоза и моркова Сенникоцветни.
Резенето е силно ароматично многогодишно тре-

висто растение, право, синьозеленикаво на цвят, 
достигащо 2 м на височина. 

 - Листата достигат на 
дължина до 40 см. Те са 
ситно нарязани, като край-
ните им сегменти са ниш-
ковидни, широки около 
0,5 мм.

 - Цветовете се образуват 
на върха в сложни сенници, 
широки 5-15 см, като всяка секция на сенника съдър-
жа 20-50 миниатюрни жълти цвята на къси стъбълца. 

 - Плодът е продълговато сухо семе, дълго 4-9 мм и 
наполовина или по-малко широко с жлеб.
Резенето е храна за ларвите на някои видове пепе-

руди като Amphipyra tragopoginis и Papilio zelicaon.
Цъфти от юли до септември. Използва в итали-

анската и испанската кухни за подправяне на риби 
и супи.
От резене се добива и етерично масло. 
Използва се и като билка при запек, недостиг на 

кърма при кърмачките, при камъни и възпаления на 
бъбреците, колити ,газове, за апетит, при кашлица.
Счита се, че удължава живота, увеличава силите 

и гони духовете. Действието на резенето е свързано 
с влизащите в състава на етеричното му масло ане-
тол, пинен, феландрен, камфен, фенхол, лимонеом. 
Маслото има малко пикантен, сладникав, близък до 
анасона аромат.
Етеричното масло от резене великолепно прочиства 

организма и извежда шлаките и токсините, особено 
при тези, които се увличат с храната и алкохола. Има 
мочегонно и меко слабително действие. Въздейства 
на храносмилателната система, отстранява запек, 
метеоризъм, гадене. 
Етеричното масло от резене не се препоръчва по 

време на бременност, на деца до 6 години и при епи-
лепсия. В големи дози действа като наркотик!
Като продукт: Резене - плод 
Използва се при: запек, недостиг на кърма при 

кърмачките, при камъни и възпаления на бъбреците, 
колити ,газове, за апетит, при кашлица. Използва се 
при бъбречно-каменна болест, целулит, отоци.Влияе 
на хормоналната система на жените и се използва 
при проблеми на менопаузата. В периода на климак-
териума маслото от резене е много ефикасно, тъй 
като стимулира изработването на собствен естроген. 
Способства за повишението на лактацията.

 „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                                                                                                              

В автокъща влиза строителен работник. Оклепан, кални обуща, 
каска... Оглеждайки се, с палеца, бута каската „на уволнение“..

- Бентли, имате ли тука ? Двуврато, спортно.
- Има.
- Колко ?
- 200 000.
- тва на лизинг, за 5 г. колко е ?
- 5000.
- много бе... А за 20 г.
- Г-не, защо просто не изберете малко по-достъпна за Вас кола ?
- ... Е па баш върху такава падна скелето..

Само в България, като кажеш - Купих си нова кола, те питат:
- На колко години е?

автокъщавлиза строителен работник Оклепан кални о


