
25 юни - 1 юли 2018г., година (XIV), 26 /660

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

ПРОЕКТЪТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПРОДЪЛЖАВА 
Проектът „Топъл обяд“ продължава да се осъществява на територията на община 

Сатовча  съвместно с  Агенция за социално подпомагане  и Европейски социален 
фонд като финансирането е изцяло от ЕСФ.
Целта и мисията на проекта е да се подпомогнат най-нуждаещите се лица в общи-

на Сатовча, които попадат в целевата група включваща: самотно живеещи граждани 

Месецът на Рамазан, месец на оп-
рощението, покаянието и милосърди-
ето приключи. С тържествени молит-
ви тридневният празник т.н. Шекер 
Байрям слага край на едномесечните 
пости, по време на които мюсюлмани-
те от ранни зори до залез слънце не се 
хранят и не пият вода. Въздържанието 
се налага от религията, за да може все-
ки мюсюлманин да се доближи до със-
тоянието на бедните, гладните и стра-
дащи хора. По време на празничните 
дни мюсюлманите посещават своите 
роднини и познати, младите целуват 
ръка на по-възрастните, с което им 
засвидетелстват своето уважение, като 
искат прошка от по-големите, ако са 

сгрешили с нещо към тях. Особено ва-
жно е да бъдат посетени болните и не-
мощни хора, което направиха всички 
мюсюлмани от община Сатовча.  Праз-
никът е най-вълнуващ за децата, които 
получават от всички лакомства и пари. 
Вечерта семействата се събират на 
трапезата. Сервират се традиционни 
за празника ястия – баклава и баница, 
както и многобройни други сладкиши 
и тестени изделия. По-голяма би била 
радостта на мюсюлманите от празни-
ка, защото са полагали усилия да за-
радват нуждаещите се, да подкрепят 
и уважават близките си, да бъдат въз-
държани в действията си, търпеливи в 
трудностите и по-добри в делата си.

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2018Г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вак-

линово - 2018 год. ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; 

Блок Б, ред 1 и Блок 3 е 50.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил - 5.00 лв.
- за микробус     - 10.00 лв. 
Запазването на терени за сергии става 

след заплащане на цялата сума чрез пощен-
ски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955
ул. „Димитър Благоев” №1
област Благоевград
получател: Кметство село Кочан
за Иво Тюфекчиев, тел. 0879/121749

ОБЯВА
Инициативният комитет по организиране 

и провеждане на Събор Ваклиново - 2018 
година уведомява всички заинтересовани 
лица, които желаят да участват с 
ресторанти и дискотеки в дните на събора, 
че търгът за отдаване под наем на местата 
за разполагане на същите ще се проведе на 
02.07.2018 г. (понеделник) от 16.00 часа в 
залата на Общински съвет – Сатовча.

                                От Организаторите 

ОБЯВА
На 14 и 15 юли 2018 година (събота и неделя) под патронажа 

на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе за XIV-ти път Тра-
диционният Ваклиновски събор посветен на тютюнопроизводителите от община 
Сатовча. Този събор се утвърди като един от най-посещаваните, който дава поле за 
изява, както на млади таланти, така и на утвърдени и признати самодейни и профе-
сионални изпълнители и състави на българската фолклорна песен.
Особен интерес предизвикват и спортните състезания през неделния ден – 

борбата свободен стил за мъже и жени, а също така и канадската борба.
Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да покажем 

значимостта на българското фолклорно наследство и да възстановим старата 
българска традиция – хората да се събират и веселят заедно.
Надяваме се, че ще имаме удоволствието да Ви посрещнем като наши гости по 

време на събор Ваклиново – 2018 година.                   От Инициативен комитет

на общината, граждани с липса на доходи или ниски такива, граждани с намале-
на трудоспособност, такива на преклонна възраст и др.
Дейностите по проекта са стартирали  на 01.05.2016г. с 84 потребителя, които 

ежедневно получават  топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и десерт или 
плод на обща стойност 2.30 лв. на човек за храноден.
Положителните отзиви от реализирането на проекта, амбицира ръководството 

на общината и се пристъпи към ново кандидатстване пред Агенцията за соци-
ално подпомагане за удължаване срока на проекта, както и завишаване на досе-
гашният брой потребители на т.н. трапезария, които отговарят на условията на 
проекта.
Проектното предложение на общината беше одобрено и кметът д-р Арбен 

Мименов подписа нов договор за финансиране на проекта, съгласно който от 
01.01.2018 година броя на потребителите се увеличава  на 190, като стойността 
на храненето е по 2.50лв. за храноден.  Общият бюджет на проекта е 405621,25лв 
с общо 922 хранодни, който ще се реализира до 31.12.2019 година.
Потребителите на проекта са доволни освен от това, че проектът продължава 

до 31.12.2019 година, но и поради това,че качеството на храната е на ниво, а 
също и че топлият обяд на трапезарията се предлага и по домовете, което е до-
пълнително улеснение за тях.
Сътрудничеството между „Агенцията за социално подпомагане“ и община 

Сатовча е пример, за това как една благородна цел се осъществява за благото на 
най-нуждаещите се жители от община Сатовча. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 ВИЖТЕ КАКВИ СА ВЪПРОСИТЕ И ДАЛИ ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ С ТЕСТА, 
ДА ПОЛУЧИТЕ ЕДИН ОТ 15 000 БИЛЕТИ ЗА ОБИКОЛКА НА ЕВРОПА  
Краен срок: 26 юни 2018 г. 
Ако сте навършили 18 години към 1 юли 

2018 г. жител на страна от ЕС, имате въз-
можност да получите един от 15 000 билети 
(главно за влак) за обиколка на Европа, 
които ще връчи Европейската комисия на 
18-годишни европейци.
Пътуването може да започне между 9 юли 

и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни 
и да включва посещение на 4 чужди страни 
в рамките на ЕС. 
Съгласно страницата на инициативата 

https://europa.eu/youth/discovereu_bg, хора 
със специални потребности ще имат подходяща допълнителна подкрепа.
Кандидатите следва да отговорят на 4 въпроса, свързани с Европейската година на 

културното наследство и с иницитиви на ЕС, насочени към младите хора.
Вижте какви са въпросите и дали ще се справите с теста.

27 Юни 2018г, Сряда,
 Световен ден на риболова 
Празникът се отбелязва от 1985 г. по ре-

шение на Международната конференция по 
регулиране и развитие на риболова, проведена 
през 1984 г. Риболовът е лов на риба, който 
може да бъде както промишлен (когато рибата 
се лови в големи количества), така и спортен 
(за лично удоволствие, което включва поня-
кога уловът да не бъде употребен за храна, а 
да бъде пуснат обратно в природата). Промишлен риболов: Промишленият 
включва използване на кораби снабдени със специални риболовни приспосо-
бления - най-често различни видове мрежи. Към него спада и разполагането 
на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/даляни, когато са в морето). 
Спортен риболов: Спортният риболов се поделя основно на подводен (често с 
използване на харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред 
се дели на морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера 
и т.н.) и речен (обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла 
риба, щука, сом, мряна, уклей, пъстърва).Съществува и подледен спортен 
риболов, при който обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, 
бяла риба, пъстърва. При спортния риболов се използват комплект риболовни 
принадлежности (такъм от турк. takım - съвкупност,комплект): риболовен 
прът тип:телескоп без водачи,телескоп с водачи тип: мач, болонезе, спининг, 
фидер, макара, плувка, тежест, звънче (шпионка), риболовно влакно (корда), 
кука, повод, вирбел, блесна и други. Риболовът отдавна вече не е само сред-
ство за поминък, но и хоби, което при повечето хора по-късно се превръща в 
страст. Онези, които споделят тази страст имат възможността да празнуват 
своя празник само няколко седмици след като уловът е разрешен официално.

 29 Юни 2018, Петък,
 Петровден 
На този ден църквата чества паметта 

на двамата Христови апостоли - Петър 
и Павел - ревностни разпространители 
на християнството, изтърпели много 
страдания и гонения и са наречени 
„първовърховни престолници и все-
ленски учители“. Петър, беден рибар 
от гр. Витсаида край Генисаретското 
езеро, е един от първите ученици на Христос и един от преданите му после-
дователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва юдейската 
религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен 
от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни е 
изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпростра-
нител на Христовото учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър 
са разпнати на кръст от император Нерон в Рим. На Петровден се принася 
жертвено животно в чест на светеца - обикновено се коли „петровско пиле“. 
Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки. 
Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания Свети 
Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове, 
който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Празнуват 
носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, 
Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, скала), Петьо, 
Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен, Кремена. 

30 Юни 2018, Събота,
 Годишнина от смъртта на Гунди и Котков
 На 30 юни 1971 година на път за Враца, край 

прохода Витиня умират двама от най-добрите 
и обичани български футболисти Георги Ас-
парухов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и 
Никола Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). 
По това време те са съотборници и играят в 
столичния „Левски“, по време на катастрофата 
Гунди шофира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia GT с номер СА 9999. 
Най-вероятната причина е несъобразена скорост, заради която не спира на 
Т-образния разклон на пътя Ботевград-Витиня- София. Колата на Гунди и 
Котков се блъска в камион с ремарке, движещ се по посока София - ударът 
е точно зад шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се 
запалва, а Аспарухов и Котков загиват. Има няколко различни версии за ката-
строфата - от техническа неизправност на колата до преднамерено убийство 
на двамата най-известни български футболисти.

Н О В И Н И
25 юни - 1 юли 2018г., брой 26

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

Блондинка и мъж пътуват в самолет. Мъжът 
решил да прояви своя интелект:

- Искате ли да играем на една игра? Аз ще ви 
задавам въпрос, ако не познаете ще ми дадете 
$5, а ако аз не позная аз ще ви дам.

- Не, благодаря, уморена съм.
- Добре. Ако аз не позная ще ви дам $500.
- Е, щом е така, съгласна съм.
И така мъжът задал някакъв въпрос, блондин-

ката не знаела отговора и му дала $5. Дошъл 
нейния ред:

- Кое е това нещо, което се качва в гората на 
четири крака и слиза на три?
Мъжът започнал да мисли, мислил, мислил и 

нищо не измислил. Извадил лаптопа и започнал 
да рови. Най-накрая се отказал, извадил и й дал 
$500. Дошъл негов ред:

- Добре де, какво е?
- Ами, и аз не знам - отговорила блондинката 

и му дала 5$.
Поука: Това, че една жена е блондинка, 

не те прави по-умен от нея!
***
Един ден Лъвът повикал при себе си Овцата, 

навел се към нея, дъхнал й и я попитал, дали 
дъхът му мирише лошо.

- Да! – казала му Овцата откровено.
Ядосал се Лъвът на този дързък отговор и 

тутакси разкъсал там Овцата.
След това Лъвът повикал при себе си Вълка. 

Задал и на него същия въпрос.
- Не! - отвърнал този път Вълкът от страх, поне-

же видял какво се случило преди това с Овцата.
Но Лъвът бил наясно, че Вълкът го лъже и му 

се подмазва, че не е искрен, това го разярило още 
повече, затова разкъсал и него.
Дошъл редът на Лисицата, която се спотайвала 

наблизо. Лъвът задал същия въпрос и на нея. А 
тя отговорила така:

- Съжалявам, но съм настинала и носът ми е 
запушен, затова не усещам никакви миризми...
Поука: Умният не говори в критични 

ситуации...
***
Един ден всички мишки се събрали на съве-

щание, за да решат как да се спасят от една 
непрестанно тормозеща ги котка.
Чули се и се обсъдили много мнения, обаче нито 

едно от тях не било прието. Накрая една млада 
мишка се провикнала сред множеството с друга 
идея. Тя предложила да закачат един звънец 
на врата на котката. Така от звука на звънчето 
мишките винаги щели да бъдат предупрежда-
вани, когато котката наближи към тях и те щели 
да имат достатъчно време, за да избягат и да се 
спасят от нея... В отговор на това предложение 
се чули аплаузи и одобрителни викове и то било 
единодушно прието.
В това време, седящият дотогава тихо и без-

мълвно в ъгъла най-възрастен мишок, се изправил 
бавно и казал:

- Много хитро предложение, нямам никакво съм-
нение, че ще е успешно. Обаче... Един въпрос ме 
човърка: Кой от нас ще отиде да закачи звънчето 
на врата на котката?!...
Поука: Да говориш и да даваш съвети 

е едно. Да действаш - съвсем друго!

МАЛКИ ПРИКАЗКИ С ГОЛЕМИ ПОУКИ...                  

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.06.2018 г.
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Въпрос: Сина ми ще пътува в Испания. Има 
европейска здравноосигурителна карта. На нея 
пише, че може да се верифицира на www.nhif.bg, 
но на сайта няма такава опция.
Може ли да ми кажете дали е валидна и ако 

му се наложи, дали може да ползва медицин 
ски услуги в Испания без да купувам допъл-
нителна здравна застраховка. № на картата 
е:NHIFBGxxxxxxxxxxxxxxxxx - Н.И., ЕГН: 
xxxxxxxxxxx.
Отговор: При направена служебна справка в ин-

формационната система на НЗОК  с посочените от 
Вас данни се установи, че  срокът на валидност на  
издадената Европейска здравноосигурителна карта 
(ЕЗОК) е изтекъл през 2014г.
В този случай трябва да подадете заявление по 

образец за издаване на нова  ЕЗОК в един от опре-
делените пунктовете за това.
Заявлението може да се разпечата от  интернет 

страницата на НЗОК (www.nhif.bg)   меню „За граж-
даните“ –  линк „Издаване на ЕЗОК“.
Там са публикувани „Указания за попълване на 

заявлението за издаване на ЕЗОК“, както и „Списък 
с пунктовете за приемане на заявления за ЕЗОК“.

 
Въпрос: Какви са стъпките-трябва ли направ-

ление от личният лекар,здравната каса поема ли 
някаква част,самата операция колко струва,къде 
се извършва тази манипулация.Благодаря Ви 
предварително. 
Отговор: Националната здравна осигурителна 

каса заплаща на изпълнителите на болнична по-
мощ за всички медицински дейности, включващи: 
изследвания, предоперативна подготовка, операция, 
лечение в болницата с назначаване до два контролни 
прегледа след изписването в същото лечебно заве-
дение за болнична помощ, задължително записани 
в епикризата.
Биопсия на тестиса може да бъде извършена по кли-

нична пътека № 147 „Оперативни процедури върху 
мъжка полова система“. Уточняваме, че тестикуларни 
протези и индивидуална игла за биопсия на простатна 
жлеза  по тази клинична не се заплаща от НЗОК.

До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на аван-

совия данък, удържан през месец май 
за доходи от трудови правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на аван-
совия данък, определен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния раз-
мер на сумата от частичните плащания по трудови пра-
воотношения, направени през месец май, когато пъл-
ният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 юни.
До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1.  Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъ-

ка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2.  Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през м. май.
ЮЛИ
До 10-ти юли: 
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 юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юни. 

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юни.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО МЯРКА 9 „УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ ОТ ПРСР
Стартира приемът на проектни предложения по 

мярка 9 „Учредяване на групи и организации на про-
изводители“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

  Условията за кандидатстване по процедурата са 
уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на 
Управляващия орган на ПРСР.

  Общият размер на средствата, които могат да бъдат 
предоставени по процедурата за всички одобрени 
проектни предложения възлиза на 7 563 679, 22 евро. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ на година за всяка група или организация на 
производители не може да надвишава левовата рав-
ностойност на 100 000 евро. Групи или организации на 
производители, признати през 2018 г., могат да заявят 
финансово подпомагане за същата година изчислено 
на база средната годишна продадена продукция от 
нейните членове през трите години, предхождащи 
включването им в групата или организацията за про-
дуктите, за които са получили признаване.

   Размерът на финансовото подпомагане за всяка от 
следващите години се изчислява на база стойността 
на реализираната на пазара земеделска продукция 
от групата или организацията на производители, за 
продуктите, за които е призната. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 
20.08.2018 г.

  Проектните предложения се подават по електронен 
път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на 
интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

  Кандидатите могат да задават допълнителни въ-
проси и да искат разяснения във връзка с Условията за 
кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за 
подаване на проектни предложения. Въпросите се за-
дават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

ДФЗ ИЗПЛАТИ НАД 520 ХИЛ. ЛЕВА 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ 

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА  
По Схемата за държавна помощ за компенсиране 

на загуби на земеделски стопани за напълно пропад-
нали площи в резултат на природни бедствия или на 
неблагоприятни климатични условия, настъпили през 
2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) 
на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо 
в размер на 9 659 ха.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които 

притежават констативни протоколи за 100% пропадна-
ли площи от посочените култури в резултат на небла-
гоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.

   От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 
лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 
10 % интензитет от производствените разходи, като 
помощта по видове култури е както следва:

• Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени 
култури – до 132,36 лв./ха;

• Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
   • Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; • Соя – до 112,51 

лв./ха;
• Ръж – до 101,13 лв./ха;
• Сорго – до 94,85 лв./ха.
Съгласно схемата на помощта, земеделските стопа-

ни, които не са сключили застраховки, получават 50% 
от допустимия размер за подпомагане.

ДФЗ ОТПУСКА ОЩЕ 700 000 ЛЕВА
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ 
Със 700 000 лева се увеличава бюджетът за 2018 г. 

по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на 
застрахователни премии при застраховане на селско-
стопанска продукция. Това реши на свое заседание 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ 
и общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните 
през тази година нараства от 1,5 млн. лева на 2,2 
млн. лева.

  С решение от 12 март УС на ДФ „Земеделие“ 
отпусна по схемата първоначален ресурс от 1,5 млн. 
лв. С допълнително отпуснатите средства повече 
земеделски стопани ще могат да се възползват от 
финансовата подкрепа.

  Целта на подпомагането е да се насърчат малките 
и средни предприятия и земеделските стопани, които 
отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени 
култури и тютюн, доброволно да застраховат сел-
скостопанската си продукция срещу неблагоприятни 
климатични събития. Помощта се предоставя под 
формата на заплащане на застрахователни премии на 
земеделски стопани при застраховане на продукци-
ята. Максималният размер на финансирането, което 
може да получи един земеделски стопанин, е до 65% 
от стойността на застрахователната премия.

  Заявления за кандидатстване по схемата ще се 
приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно 
от 31 август 2018 г. Стопаните трябва да представят 
застрахователните си полици в отделите „Прилагане 
на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на област-
ните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. 
Срокът за сключване на договорите и изплащането 
на помощта е до 14 декември 2018 година.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ И ЮЛИ 2018г.

Въпрос: Здравейте, аз съм с диагноза Улцерозен 
колит - Пан колит, и съм с ТЕЛК 60%. При влиза-
не в болница по клинична пътека за Коланоскопия 
полагат ли ми се отстъпки от престоя в болница-
та и от болничните изследвания(коланоскопия) и 
упойка? 
Отговор: НЗОК заплаща за извършване на изслед-

ването „колоноскопия“, което може да се извърши по 
амбулаторна процедура (АПр) № 34 „Ендоскопска 
диагностика на заболявания, засягащи стомашно-
чревния тракт“. В цената на амбулаторната процедура 
влизат медикаментите и консумативите, необходими 
за провеждане на лечението, в това число и тези за 
прилагане на анестезията/аналгезията.  В алгоритъма 
на АПр № 34 е записано, че анестезията/аналгезията 
(по преценка) е включена в диагностично-лечебния 
алгоритъм на процедурата.
В условията на болнична помощ може да постъпите 

и по клинична пътека (КП) № 69 „Високоспециализи-
рани интервенционални процедури при заболявания 
на гастроинтестиналния тракт“. Сред необходимите 
специалисти за изпълнение на клиничната пътека 
при лица над 18-годишна възраст задължително е 
включен и лекар със специалност по анестезиология 
и интензивно лечение. При анамнеза от страна на па-
циента за алергия и предстояща процедура в условия 
на анестезия се извършва задължителна консултация 
с лекар със специалност по анестезиология или кли-
нична алергология.
По КП № 69 има скъпоструващи медицински изде-

лия за провеждане на лечение, които НЗОК не заплаща: 
Примка за лигиране еднократна; Накрайник за лиги-
ране еднократен; Саморазтваряща се ендопротеза за 
хранопровод или черво и други; Игла за тънкоиглена 
биопсия под ехографски контрол; Игла за биопсия 
през ехоендоскоп; Индивидуален набор (капсула и 
аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия; 
Полипектомична примка еднократна; Игла ендоскоп-
ска еднократна; Клипси за ендоскопска хемостаза; 
Балон – дилататор; Сет за ПЕГ.
Дали ще постъпите по амбулаторна процедура или 

по клинична пътека, решава лекуващият лекар.
Ако Вашето заболяване е с код по МКБ-10 – К51.0 

Улцерозен (хроничен) ентероколит с трайно намалена 
работоспособност, Вие сте освободена от заплащане на 
потребителска такса (съгл. Приложение № 11 - Списък 
на заболяванията, при които здравноосигурените лица 
са освободени от заплащане на потребителска такса 
по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО).  
Документът е публикуван на сайта на НЗОК - www.

nhif.bg - меню НРД - 2018 - Национален рамков до-
говор за медицински дейности - Приложение № 11.



НАРКОТИЦИ - ПРЕПОРЪКА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
Да се предотвратят грешките и родителските заблу-

ди не е лесно. Когато тръгвате да помагате на детето 
си, като начало трябва да спрете да се обвинявате, че 
някъде сте сгрешили или нещо не сте успели да на-
правите за него. Обвиненията и самообвиненията са 
безсмислени, няма да помогнат, излишно е да се изто-
щавате, защото ви предстои един тежък път.
Първото нещо, което трябва да направите е да пого-

ворите с него и открито да изразите неприемането на 
наркоманията и да признаете съществуването на про-
блем. Предлагате му помощ и консултация със специ-
алист. Не очаквайте, че то ще се съгласи. Ограничете 
или дори избягвайте доверието и опеката, не давайте 
никакви пари за разходки, дрехи и пари за срещите с 
приятели. Много младежи мислят, че вашите пари са 
техни. В такава ситуация използвайте фразата: “Реше-
нието да взимаш наркотици е твое и за последиците 
отговаряш сам.”.
Ако се наложи съз-

дайте правила за не-
говото поведение и 
живота му в дома. 
Изискванията да са 
разумни и да не се 
променят. На всяко на-
рушение да се реагира 
своевременно. Запла-
хите и наказанията са 
неуместни, това ще го подтикне да е извън дома и в 
обичайната си компания.
Дръжте се достойно, независимо от всичко. Не се 

поддавайте на манипулации от типа: “Ако не ми да-
деш пари ще ме убият”. “Ако гаджето ме изостави пак 
ще се друсам.” и т.н. На тези похвати отговорът трябва 
да е “Не”.
Ако детето реши да опита само да се справи, дайте 

му възможност. Идеята е сам да поиска помощ от спе-
циалист. Но поиска ли помощ, осигурете му я.
Не забравяйте, няма готова рецепта, всичко е индиви-

дуално. Търпението, спокойствието и отработените стра-
тегии могат да ви направляват в справянето на проблема.

ВРЕМЕ Е ЗА СЕИТБА НА КАРФИОЛА       
Сеитбата на карфиола се извършва през юни-юли 

със сеитбена норма 50-60 г семена на декар или 4-5 
г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за за-
саждане след около месец. След като се прибере про-
дукцията от предшественика, избраната за отглеждане 
площ се изорава и се правят бразди, в чиито основи се 
извършва засаждането. 
Схемата на засаждане е 

60х50 см или 80х40 см. В 
зависимост от заплевелява-
нето се извършват няколко 
окопавания, с първото от ко-
ито се прави и загърляне. Ва-
жна грижа през вегетацията 
е редовното поливане, тъй 
като горещините презлетни-
те месеци влияят изключително неблагоприятно върху 
качеството и количеството на продукцията. 
В зависимост от запасеността на почвата с храни-

телни елементи при основната обработка на почвата 
се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 5 
-70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внася 
на два пъти по време на вегетацията – при първото 
окопаване и 20-25 дни след това. Когато карфиолът 
се отглежда на по-леки песъчливи почви, особено ако 
предшественикът не е торен с органични торове, при 
основната обработка на почвата се внася и оборски тор 
в норма от 4-5 т на декар, а количествата на азотните, 
фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 
20-30%. За подхранване през вегетацията с много до-
бър ефект може да се използва и разтворен във вода 
оборски тор – т.нар. шербетуване. За намаляване на 
загубите на азот и за повишаване ефективността на то-
ровете, след всяко подхранване се извършва окопаване 
с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи 
за появата на болести и неприятели и да се извършват 
необходимите пръскания. 

KOЛКO  ВOДA  ТPЯБВA  ДA  ПИE  КУЧEТO?
Гoлямa чacт oт cтoпaнитe нa ĸyчeтa oтдeлят мнoгo 

вpeмe, зa дa oпpeдeлят ĸoя диeтa e пo - здpaвocлoвнa зa 
дoмaшния им любимeц.

Kyпyвaт извecтни мapĸи и ce cpaвнявaт paзлични 
видoвe xpaни. Hяĸoи дopи тъpcят cъвeти oт cпeциaлиcти 
диeтoлoзи.
Цялoтo тoвa внимaниe oĸoлo xpaнaтa oбaчe в пoвeчeтo 

cлyчaи вoди дo пpeнeбpeгвaнe нa знaчeниeтo нa вoдaтa.
Bceĸи cтoпaнин тpябвa дa e нaяcнo, ĸaĸвo ĸoличecтвo 

вoдa пиe ĸyчeтo мy нa дeн, тъй ĸaтo тeчнocтитe ca 
мнoгo вaжнa чacт oт диeтaтa. Boдaтa e oт изĸлючитeлнo 
знaчeниe, зaщoтo тялoтo нa ĸyчeтo ce cъcтoи oт нaд 70% 
вoдa, ĸoлĸoтo e тoвa cъoтнoшeниe и пpи xopaтa. Boдaтa 
пoдпoмaгa xимичecĸитe peaĸции в opгaнизмa, a тoвa e 
жизнeнoвaжнo зa пpaвилнoтo фyнĸциoниpaнe нa xpaнoc-
милaтeлнaтa и ĸpъвoнocнaтa cиcтeмa.

Boдaтa пoмaгa нa ĸyчeтo дa филтpиpa oтпaдъцитe и 
peгyлиpa тeмпepaтypaтa мy пocpeдcтвoм изпoтявaнe. 
Oбeзвoднявaнeтo мoжe дa пpичини cepиoзни пpoблeми 
и дa дoвeдe дo cъpдeчнa и бъбpeчнa нeдocтaтъчнocт!
Πoдxoдящoтo ĸoличecтвo вoдa...
Имa eднo oбщo пpaвилo, cпopeд ĸoeтo ĸyчeтo тpябвa дa 

пиe мeждy 40 и 60 мл. вoдa зa вceĸи ĸилoгpaм oт тeглoтo 
cи. He e нyжнo дa изчиcлявaтe нeoбxoдимoтo ĸoличecтвo 
вoдa нa дeн зa ĸyчeтo.
Πpocтo ce yвepeтe, чe ĸyпaтa c вoдa e винaги пълнa, a 

ĸyчeтo caмo щe пpeцeни ĸoлĸo вoдa дa пиe, в зaвиcимocт 
oт нyждитe cи. Πpeз няĸoи дни тo мoжe дa пиe пoвeчe 
вoдa, a пpeз дpyги - пo - мaлĸo.

Heзaвиcимo oт пoвeдeниeтo нa живoтнoтo тpябвa дa 
oбъpнeтe внимaниe дaли тo пиe вoдa или oтĸaзвa дa пиe. 
Имa cлyчaи, в ĸoитo мoжe дa пpeпивa нa вoдa, a в дpyги 
cлyчaи изoбщo дa нe пиe вoдa. Toвa ca cитyaции, ĸoитo 
тpябвa дa ви дeйcтвaт ĸaтo aлapмa, зaщoтo oбиĸнoвeнo 
ca индиĸaтopи зa няĸaĸъв здpaвocлoвeн пpoблeм.

Boдaтa oт чeшмaтa мoжe дa e пpoблeмнa зa няĸoи 
ĸyчeтa, зaтoвa нaй - дoбpe дa дaвaтe нa дoмaшния люби-
мeц дecтилиpaнa вoдa. Boдaтa oт чeшмaтa мoжe дa имa 
гoлeми ĸoличecтвa минepaли, тeжĸи мeтaли или твъpдe 
мнoгo бaĸтepии.

Moжe дa изпoлзвaтe чeшмянa вoдa, cлeд ĸaтo я 
пpeвapитe и ocтaвитe дa изcтинe. Moжe дa cи ĸyпитe и 
пpeчиcтвaтeл зa вoдa, зaщoтo в дългocpoчeн плaн ин-
вecтициятa щe ce изплaти.
Πpoблeми, cвъpзaни c пpeĸoмepнoтo пиeнe нa вoдa...
Aĸo зaбeлeжитe, чe ĸyчeтo ви пиe мнoгo вoдa тpябвa 

дa зaпoчнeтe дa ce пpитecнявaтe, ocвeн aĸo нe e мнoгo 
гopeщ лeтeн дeн, a ĸyчeтo ce xpaни caмo cъc cyxa 
xpaнa. Kyчeтaтa, ĸoитo ce xpaнят caмo cъc cyxa xpaнa 
oбиĸнoвeнo пият пoвeчe вoдa, зa дa ocигypят eжeднeв-
нитe cи нyжди.

Kyчeтa, ĸoитo ядaт влaжнa xpaнa пият пo - мaлĸo xpaнa, 
зaщoтo живoтнoтo oтчacти ce xидpaтиpa oт caмaтa xpaнa. 
Имaйтe в пpeдвид, чe ĸyчe, ĸoeтo пиe пpeĸaлeнo мнoгo 
вoдa мoжe дa e бoлнo.

ВИРУСНИ БОЛЕСТИ ПО ФАСУЛА            
Фасулът, както и другите растения се напада от много 

вируси. Инфекцията от семена служи като първоизточ-
ник, а за по-нататъшното разпространение се грижат 
листни въшки, акари, бръмбари. 
Поради това борбата с вирусни-
те заболявания е насочена глав-
но към техните преносители.
При нападение от вирусни 

болести фасулевите растения 
остават дребни, хлоротични, 
деформирани,закържавели. По растенията може да се 
наблюдава скъсяване на междувъзлията, със забавен 
цъфтеж, чушките са с дребни семена,прошарени. Може 
да се наблюдват и ръждиви петна. 
Борбата с вирусните болести при фасула е трудна, 

тъй като няма средства за лечение на вирусите,борбата 
трябва да бъде насочена към предпазване от инфекция. 
Мерките за контрол са: 
• ранно засяване, за да се избегне летежа на листни-
те въшки;
• унищожаване на болни растения и плевели;
• ограничаване разпространяването на вируса от векто-
ри (листни въшки) чрез третиране с инсектициди; 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

НЕВЕНЪТ – ДОКТОР В ГРАДИНАТА     
Народът го нарича още магдаленско, дъждовно и 

мъртвешко цвете. Смята се, че прочиства кръвта и 
помага при инфекциозна жълтеница, при заболявания 
на черния дроб, стомаха, жлъчката, лекува рани по ко-
жата. Доказани са противовъзпалителните му качества. 

Често наричат невенът градински доктор, защото 
гони колорадските бръмбари. Сложете ниските фор-
ми между високите гладиоли и те няма да страдат 
от трипс. А и ще имате прекрасно цветно петно в 
жълто-синя-червена комбинация. 
Невенът не е претенциозен и се отглежда лесно. 

Доста е студоустойчив и понася до минус 5°С. 
Корените презимуват и от тях напролет се развива 
растението. По-ниските форми можете да засеете в 
сандъчета и дори в големи кашпи. За да поникнат 
семената са необходими влага и топлина. След това 
ще проредите растенията, така че да останат на 
десетина сантиметра едно от друго. В горещините 
трябва да поливате редовно. Понеже в едно сандъче 
отглеждате повече растения, почвата обеднява и е 
задължително веднъж месечно да подхранвате със 
специален тор за цъфтящи растения, който се разтва-
ря с поливната вода. Редовно отстранявайте старите 
цветове и кършете върховете. Така ще се появяват 
нови разклонения, а върху тях обилен цвят.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

- Шотландец върви през пустинята. Започнала да го мъчи 
неописуема жажда. Стигнал той до една сергия, на която 
младеж продавал вратовръзки.

– Умирам от жажда. Моля те, дай ми малко вода… – 
помолил шотландеца.

– Нямам вода, но пък можеш да си купиш една врато-
връзка! – отвърнало то.

– Не искам вратовръзки, нужна ми е вода! – едва про-
шепнал шотландецът.

– Хубаво де, не искаш вратовръзка. Но за да видиш, че и 
аз съм човек, ще ти кажа, че зад онези дюни има ресторант. 
Там със сигурност имат вода.
Два часа по-късно, шотландеца се върнал, ни жив – ни 

умрял. Пълзял на четири крака, с изплезен език.
– Защо се връщаш, не намери ли ресторанта?
– Намерих го, но баща ти каза, че няма да ме пусне 

вътре без вратовръзка…

Шотландец върви през пустинята. Започнала да го

ГНЕЗДА ОТ КАРТОФИ
СЪС СПАНАК

Продукти: 1 кг картофи, 1 яйце, 1 с. л. брашно, 1-2 
с. л. галета, 1 филийка хляб, 3 с. л. прясно мляко, 
млян черен пипер на вкус, сминдух на вкус, сол на 
вкус, 1 стрък зелен лук,
За  спанака: 3 с .  л . 

зехтин, 500 г пресен 
спанак, 3 стръка зелен 
лук, 4 с. л. нарязан пре-
сен джоджен,  къри на 
вкус, сол на вкус, млян 
черен пипер на вкус, 
1 щипка лют червен 
пипер, 4 ч. л. заквасена 
сметана, 150 г настър-
ган кашкавал
Начин на приготвяне:
1. Сварете картофите, обелете ги и ги намачкайте. 
Смесете с яйцето, брашното, галетата, средата на 
филийката хляб, накисната в млякото и отцедена, 
черния пипер, сминдуха, солта и нарязания зелен лук.
2. От получената картофената смес направете четири 
големи топки, оформете ги като гнезда и сложете в 
намазана с мазнина тавичка. Запечете около 15 минути 
във фурна, предварително загрята до 200 градуса.
3. За плънката задушете в зехтина почистения и на-
рязан на ситно спанак с нарязания зелен лук и джодже-
на. Овкусете с кърито, солта, черния пипер и лютия 
червен пипер. Пържете, докато остане на мазнина.
4. В запечените картофени гнезда сипете по една 
чаена лъжичка заквасена сметана.
5. Разпределете спанака отгоре и поръсете с настър-
гания кашкавал. Запечете леко до готовност на каш-
кавала. Поднесете с гарнитура по желание.
ОБЯВА: Диплома за висше образование, серия А 93-ВТ,
№ 000999 с регистрационен № 21211 се обявява за невалидна.


