
30 юли - 5 август 2018г., година (XIV), 31 /665

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

Четвърти сезон на Програмата „Забавно лято“ или т.н. Лятна академия успешно стартира в 
община Сатовча. Благодарение на съвместното партньорство на Кметът на община Сатовча д-р 
Арбен Мименов , Фондация BCause , Народно читалище „Бъдеще сега“ и с финансовата под-
крепа на Филип Морис България за четвърти път за децата на община Сатовча се организират 
летни едноседмични академии с образователна насоченост, които се реализират в гимназиите 
в Сатовча, Вълкосел, Кочан и Слащен.
Тази година  Академията започна със занимания в училище Вълкосел  в периода от 15 до 

21 юли. Участници бяха  ученици от 5 до 7 клас, които заедно съпреживяваха образовател-
но-приключенско лято, което им донесе допълнителни знания и умения, свързани с учебното 
съдържание за възрастта, развиваха допълнителни социални умения, отношение към света и 
околната среда и много, много игри и забавления. 
Образователно-приключенската академия „Забавно лято“ е част от програмата „Забавно 

лято, грижовна есен 2018“, която  се осъществява от Фондация BCause в партньорство с НЧ 
„Бъдеще сега“ 2006 с финансовото съдействие на „Филип Морис България“ ЕООД, като част 
от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за 
подпомагане и устойчиво развитие на общности в тютюнопроизводителни региони и общини.

От 2 юли 2018 г., 
кандидатстващите 
за целева помощ за 
отопление лица и 
семейства могат да 
подават докумен-
ти в дирекциите 
„Социално подпо-
магане“. Заявлени-
ята се подават по 
настоящ адрес на 
кандидатите, като 
приемът им ще 
продължи до 31 
октомври 2018 г.
Важно е да се от-

бележи, че предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли с 3.8 
% няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, 
като  доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане 
на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със съответния 
коефициент. За да се гарантира устойчивост, предвидимост и про-
зрачност на действащия корекционен механизъм, промените в На-
редбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния кое-
фициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред 
за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли. По този начин 
се създава ясен и устойчив механизъм за компенсиране на норма-
тивно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, 
така че да бъде ограничен риска от тяхното отпадане от програмата 
за целево подпомагане.

 Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/2019 г. 
ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната 
политика на база на осреднена крайна продажна цена на електрое-
нергията за битови потребители към 31 октомври тази година.
За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 204 635 лица и семейства е 

отпусната целева енергийна помощ, като общата изплатена сума е в 
размер на 74 323 833 лв.
Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за ото-

пление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за 
социално подпомагане в раздела „Административни услуги“.

ОТ 2020Г. СЕ СЪЗДАВА СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ   

Аграрното ведомство да създаде специален регистър за регистра-
ция, отчет и контрол на земеделската техника. Това е една от про-
мените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска 
техника, обнародвани в „Държавен вестник”.  Регистърът ще съ-
държа и информация за лицата, които са придобили правоспособ-
ност за работа с техниката, за издадените европейски и национални 
сертификати, на лицата, притежаващи разрешение за теоретично и 
практическо обучение   и преподавателите, извършващи обучение 
на кандидатите за придобиване на на правоспособност за работа със 
селскостопанска и горска техника. Регистърът ще трябва да заработи 
от началото на 2020 година.
На пазара ще се допуска само техника, която отговаря на изисква-

нията за одобряване съгласно европейския регламент от 2013 година 
и двигатели за вътрешно горене, отговарящи на европейския регла-
мент от 2016 година.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ
ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ

С Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни проду-
кти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приемът на заяв-
ления за одобрение на заявители по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко 
и млечни продукти за идващата учебна 2018/2019 г. е удължен до 06.08.2018 г.
В тази връзка, на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите www.mzh.government.

bg/bg/ministerstvo/aktualno/, вече са публикувани указания за прилагане на правилата на Постано-
вление № 101/2018.
ДФ „Земеделие“ обръща 

внимание на всички заявители, 
подали до момента заявления 
за одобрение по реда на стара-
та наредба, че следва да под-
пишат нови актуални декла-
рации за заявители по чл. 13, 
ал. 1 т. 2, 3 и 4 и за заявители 
по чл. 13 ал. 1, т. 1. Образците 
на новите декларации могат 
да се разпечатат от:www.dfz.
bg/bg/selskostopanski-pazarni-
mehanizmi/school_milk . Ново-
подписаните декларации след-
ва да се подадат в Областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“, 
в отдел „ПСМП“ и да се при-
ложат към вече подадените за-
явления за одобрение.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 ОБУЧЕНИЕ „SPORTS AS A TOOL FOR EDUCATION AND INCLUSION“,
24 – 29 СЕПТЕМВРИ 2018, НАВАРА, ИСПАНИЯ                  

Краен срок: 31 юли 2018 г. 
Спортът играе много важна роля в нашето общество. Той е мощен инструмент, който 

може да се използва за образование и активизиране на млади хора. Това обучение си 
поставя за цел да разкрие различните методи за правилно използване на спорта.
Профил на участниците: - възраст над 18 год.; - младежки работници, обучители, 

учители или ментори.; - с добри познания по английски език.

1 Август 2018, Сряда,
 Национален празник на Швейцария 
Националният празник на страната е Деня на образу-

ване на Конфедерацията /1291/. 
2 Август 2018, Четвъртък,
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание

 Илинденско-преображенското въстание 
е масово народно въстание, организирано 
и ръководено от Вътрешната македоно-
одринска революционна организация 
(ВМОРО), връхна точка в националноо-
свободителното движение на Македония и 
Одринско. По своя характер и задачи то е 
продължение на българската национално 
демократична революция от времето на 
Възраждането. По силата на Берлинския 

договор от 1878 г. Македония и Одринско остават в пределите на Османската 
империя. Това предизвиква остра реакция от страна на българския народ, 
който нежелае да се примири с волята на западните велики сили, наложили 
това решение, и започва борба веднага след оповестяването на решенията 
на Берлинския конгрес през 1878 г. Тя придобива организиран характер 
след създаването на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. На 6 август 
(24 юли стар стил) – Преображение, същата година избухва въстанието и в 
Одринско. Въстаниците освобождават много селища в района на Странджа 
планина и крайморските градове Василико и Ахтопол. Връхната точка  дос-
тига с обявяването на Странджанската република, която просъществува 26 
дни. В Родопския край на Одринския революционен окръг въстаническите 
чети активизират своите действия и успяват да приковат за известно време 
значителни неприятелски сили. Партизански действия се водят и в другите 
революционни окръзи. В освободените селища е установена революцион-
но-демократична власт по примера на Крушовската република. В Серски 
революционен окръг въстанието е определено за 14 септември (Кръстовден), 
но на практика избухва преди тази дата. Най-ожесточени сражения се разра-
зяват в Мелнишко. Сблъсквания между въстаниците и турските войски има 
и в Серско, Драмско и Горноджумайско. В Солунски, Скопски и Струмишки 
революционен окръг действията на въстаниците се изразяват предимно в 
организиране и извършване на атентати, в резултат на които са разрушени 
важни стратегически пунктове.

 3 Август 2018, Петък,
Ден на железничаря
 Отбелязва се от 1950 г. в първия неделен 

ден на август. На 1 август 1888 г. за между-
народни превози е открита първата жп линия, 
свързваща Цариброд София-Вакарел, която е 
изцяло проектирана и построена от български 
инженери и проектанти. Същевременно държавата откупува и линията Русе 
- Варна от английска компания на братя Баркли и започва нейната експлоа-

тация. С двете железопътни линии се учредяват 
Българските държавни железници.

 4 Август 2018, Събота,
Световна седмица на кърменето 
Отбелязва се от 1990 г. в над 170 страни по ини-

циатива на Световния съюз за активна подкрепа 
на кърменето в сътрудничество с Фонда на ООН 
за под- помагане на децата (УНИЦЕФ)

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН „ЕКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПРОМЯНАТА Е ЗЕЛЕНА“, 
11-20 СЕПТЕМВРИ 2018, KARLSTAD, ШВЕЦИЯ  

Краен срок: 10 август 2018 г. 
Младежкият обмен „Еко-предприемачество-

то = Промяната е зелена“ на организацията 
„Младежка асоциация Карлстад“ в Карлстад, 
Швеция, от 10 до 17 септември 2018 г., ще 
свърже 60 участници от следните страни: Шве-
ция, Република Македония, България, Италия 
и Словакия. Всяка страна ще бъде представена 
от 8 млади хора и 2 ръководители на групи.
Основната цел на младежкия обмен е да даде 

възможност на младите хора да станат бъдещи 
лидери на общността, способни да проектират 
новаторски решения на глобалните проблеми чрез еко-предприемачество.
За: Младежи от Швеция, Република Македония, Турция, България, Италия 

и Словакия.

Н О В И Н И
30 юли - 5 август 2018г., брой 31

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 26.07.2018 г.
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Преди много години, един беден младеж решил 
да намери много злато, с което да си осигури меч-
тания щастлив живот и тръгнал към планинската 
хижа на прочут златотърсач, за да научи всички 
тънкости на занаята от опитния старец, но когато 
влязъл в скромната дървена хижа на златотърсача, 
с голямо съжаление видял, че старецът е на легло 
и всеки момент ще издъхне пред очите му.

– За какво си дошъл, синко? – обърнал се не-
мощният старец към смутения младеж.

– Искам да стана добър златотърсач. Като теб! 
– притеснено му отговорил младежът.

– Забрави златото! Не мисли за парите и насочи 
вниманието си към ежедневните прекрасни мигове 
и златните възможности, които са винаги достъпни 
и напълно безплатни за всеки човек. – тихо му 
казал умиращият златотърсач.

– Къде са тези възможности? – учудено го по-
гледнал младият мъж. – Какви възможности може 
да има, човекът без пари?

– Златни и безбройни! – тихо прошепнал 
старецът.

– Но къде са тези златни възможности? В какво? 
– погледнал го още по-учудено младежът!

– Те са навсякъде и във всичко, а моите отдавна 
са погребани в един голям дървен сандък! – отго-
ворил му със сетните си сили старецът и издъхнал, 
а съкрушеният младеж дълго време го оплаквал, 
но след няколко часа се съвзел и погребал без-
жизненото тяло на починалия човек. После се 
настанил в дървената хижа и започнал да живее 
като златотърсач.
Младежът така се пристрастил към търсенето и 

добива на блестящия благороден метал, че неу-
сетно посветил целия си живот на тази дейност, но 
никога не успял да открие достатъчното количество 
злато, с което да си осигури бленувания и мечтан 
живот. Така и той остарял в дървената хижа, а 
когато почувствал, че краят на дните му наближава 
се помолил на група преминаващи туристи да му 
изпратят свещеник, който да го изповяда.

– Добре си дошъл, отче! – зарадвал се злато-
търсачът на пристигналия свещеник.

– Бог да те благослови, старче! – поздравил 
го свещеникът. – Имаш ли много грехове за 
изповядване?

– Имам !  – 
ведна га  му 
отговорил зла-
тотърсачът. – 
Но първо ще 
те помоля да 
видиш, каква 
е тази твърди-
на под моето 
легло, дето постоянно ме убива. От една седмица 
съм се залежал и всеки ден става все по-твърдо. 
Старата пружина сигурно се е разтегнала и целият 
ми гръб ще се израни. Моля те, виж какво има под 
това легло, че вече не издържам. – тежко въздъ-
хнал лежащият мъж, а свещеникът се навел и 
видял един голям дървен сандък.

– Убивате големият сандък, който си наврял под 
леглото си. – казал наведеният свещеник. – Чули 
ме? – извикал по-силно той, но пак не получил 
никакъв отговор и когато се изправил видял, че 
златотърсачът е умрял. Напрегнал се и с голямо 
усилие успял да отмести леглото с тялото на из-
дъхналия златотърсач, а после отворил тежкият 
дървен сандък и онемял от почуда. В сандъка 
имало десетки килограми злато и един прегънат 
лист, върху който бил изписан следният текст: „В 
този ковчег със злато са погребани и всичките 
пропилени златни възможности на моя скучен 
и безрадостен живот!”. – Господи, прости му! А 
на мен ми дай сили, за да не бъда и аз заслепен 
от блясъка на този скъп метал! – помолил се 
свещеникът и се заел с работата по мъртвото 
тяло на починалия златотърсач, а по-късно под 
негово ръководство и със златото от ковчега, на 
мястото на малката дървена хижа бил изграден 
голям манастир. И когато го питали, от къде е на-
мерил средствата за построяването на красивия 
манастир, той скромно отговарял:

– Всичко е построено благодарение на Божията 
помощ и златните възможности, които ми даде 
старият златотърсач.

– Златните възможности от стария златотърсач? 
– поглеждали го учудените хора.

– Да, но вие никога не се разделяйте с вашите 
златни възможности, за нищо на света! – кротко ги 
съветвал игуменът на новопостроения манастир.

ПРИТЧА ЗА ЗЛАТОТО И ЗЛАТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ   



До 31-ви юли
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния го-

дишен /патентен/ данък за третото 
тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъ-

ците при източника по  ЗКПО за 
второ тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово 

данък от физически лица, придобили доходи от сто-
панска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество през второто тримесечие на година-
та, когато платецът на дохода не е задължен да удър-
жа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за до-
ходи, придобити от физическите лица през второто 
тримесечие на годината.

3 Деклариране и внасяне на дължимите за второто 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дъл-
жим от местни физически лица за доходи от източ-
ници в чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки 
и клоновете на чуждестранни банки в страната на 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни фи-
зически лица, придобити през м. юни.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните 

представители на данъка върху застрахователните 
премии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 юли - 5 август 2018г., брой 31

ДО КРАЯ НА ЮЛИ СЕ ПОДАВА
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.
Декларация за дължими данъци (образец 4001) се 

подава от предприятията и самоосигуряващите се 
лица, които са изплатили на физически лица доходи 
по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от 
други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали 
авансов данък върху тези доходи. Дължимите аван-
сови данъци се декларират в НАП до края на месеца, 
следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.
Декларация за дължими 

данъци (по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 
от ЗКПО) се представя в 
НАП и за окончателните 
данъци, удържани върху 
доходите на чуждестранни 
физически лица у нас (на-
пример върху възнагражде-
ния за услуги, неустойки, 
обезщетения, стипендии 
за обучение в България, 
доходи от лихви и други). Формулярът се подава и за 
данъци при източника по Закона за корпоративното 
подоходно облагане, като например данъци върху 
дивидентите и ликвидационните дялове в полза на 
чужди фирми и местни юридически лица, които не 
са търговци, включително общините.
От НАП напомнят също, че предприятията и само-

осигуряващите се лица-платци на доходи от наем или 
от управление и контрол, които се облагат с окончате-
лен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, 
местни на друга държава-членка на Европейския 
съюз, също предоставят на НАП информация за тези 
доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по 
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.
От 2018 г. предприятията-платци на доходи подават 

декларацията за дължими данъци (образец 4001) по 
чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електро-
нен път. Това важи за тези декларации за дължими 
данъци, за които задължението за подаване възниква 
след 31 декември 2017 г.
За самоосигуряващите се лица-платци на доходи 

няма промяна в начина на подаване на формуляра, т.е. 
те могат да го представят в НАП, както по електронен 
път, така и на хартия.
Повече информация за попълване на декларациите 

и за плащане на дължимите данъци клиентите на 
НАП могат да получат на телефона за информация 
0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет 
страницата на агенцията или в офисите на приходната 
администрация.

НЕПОЛУЧЕНА ПЕНСИЯ
ОТ ПОЧИНАЛ ПЕНСИОНЕР   

Когато пенсионер почине, може да има неполучени 
суми от пенсия. В този случай от наследниците се 
подава заявление в териториалното поделение на 
НОИ (ТП на НОИ), към което се прилага оригинал 
на удостоверение за наследници. Неполучените суми 
от починалия пенсионер се изплащат на упълномо-
щеното от всички наследници лице, като пълномощ-
ното следва да бъде нотариално заверено. Ако няма 
упълномощено лице, на всеки един от наследниците 
се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за 
наследството. Полагащата се част на наследниците 
може да се изплати както с пенсионен запис, така и 
по представена от наследника банкова сметка.
В зависимост от начина на изплащане на пенсията 

на починалото лице (чрез пощенска станция или бан-
ка) се прилага различен подход. Когато починалият 
пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска 
станция, други документи не са необходими, но ко-
гато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим 
още един документ – удостоверение, което се издава 
на законните наследници от ТП на НОИ. Без да бъде 
изпратено това удостоверение на банката, наследни-
ците не могат да получат дължимата сума. Затова за 
улеснение на гражданите съветваме, при подаване 
на заявление за изплащане на неполучени суми от 
починал пенсионер да се изисква издаването на този 
документ само в случай, че пенсията на починалия 
пенсионер се е изплащала чрез банка.
Документът може да се предостави както лично 

на наследниците в деня на заявяването му, така и да 
бъде изпратен в съответната банка по служебен път.

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ПОМОЩТА DE MINIMIS

ЗА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ
Удължен е срокът за кандидатстване за помощта 

de minimis за овцевъдите и козевъдите - вместо до 
31 юли 2018 г. заявления за помощта ще се приемат 
до 10 август 2018 г. в отдел „Прилагане на схеми и 
мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес 
на физическото лице или едноличния търговец (при 
кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на 
юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ). 
Кандидатства се лично или чрез упълномощено 
лице, след представяне на пълномощно по образец, 
изготвен от ДФЗ.
Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е 

възможно изплащане на средствата и след срока за 
бенефициенти, при които се извършва допълнителна 
административна проверка за допустимост на под-
помагането.
Подпомагането на земеделските стопани, отглеж-

дащи овце-майки и/или кози-майки чрез минимална 
помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) 
1408/2013 от 18 декември 2013 г. за компенсиране на 
част от оперативните разходи в резултат на болестта 
чума по дребни преживни животни в обл. Ямбол и 
обл. Бургас, е увеличено с 423 680 лв. спрямо ут-
върдения с решение на УС на ДФЗ, от 18.07.2018г. 
финансов ресурс от 2 067 710 лв. на 2 491 390 лв.

Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 
лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка.
Увеличена е и единичната ставка от решение на УС 

на ДФ „Земеделие“, т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 
18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за една овца-майка 
и за една коза-майка.
Срокът за кандидатстване за животновъдите е до 

31 август 2018 г.
С увеличението на помощите стопаните ще могат 

да покрият загубите си от нереализиране на мляко, 
ценови разлики на изкупена продукция и затруднения 
при изхранване на животните.

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ 
НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ

ОБЛЕКЧАВАТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
В Държавен вестник, бр. 59 от 17.07.2018 г. е об-

народвана Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията 
и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на 
сто намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца 
с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до 
завършване на средно образование, но не по-късно от 
20-годишна възраст, от винетни такси при ползване 
на републиканските пътища. Направените промени 
оптимизират процеса по отпускане на годишни без-
платни винетни стикери и  намаляват администра-
тивната тежест за хората с увреждания.
Считано от 17.07.2018 г. в сила са следните 

промени:
З а я в л е -

ния-декла-
р а ции  з а 
получаване 
на годишни 
винетки ще 
се подават 
ежегодно в 
дирекциите 
„Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес на лицата с увреж-
дания. Годишната винетка е с валидност за срок 
една година, считано от датата на валидизирането й, 
посочена от лицата с увреждания.
С настъпилите промени към заявлението-декла-

рация лицата прилагат копие от свидетелството за 
регистрация, с което се удостоверява, че лекият авто-
мобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона 
за пътищата и копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, само в 
случаите, в които същото не е налично в съответната 
дирекция „Социално подпомагане“.
Отпада изискването да се представя копие на 

застрахователна полица за сключена застраховка 
„Гражданска отговорност“, като справката ще се 
извършва служебно.
При подаване на заявление-декларация за извърш-

ване на справка ще представя оригинала на ЕР на 
ТЕЛК/НЕЛК и оригинал на свидетелство за регис-
трация „(част I – лице и гръб)“ на лекия автомобил. 
Заявления-декларации, получени в дирекциите 

„Социално подпомагане“ по пощата с обратна раз-
писка или по електронен път, ще се завеждат по на-
длежния ред. Оригиналите на документите за справка 
ще се представят от лицата в деня на получаване на 
винетните стикери.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2018г.

Въпрос: Каква е дължимата сума за издаване на 
това направление? А и също на какво основание е 
определена същата? 
Отговор: Здравноосигурените лица не дължат за-

плащане за издаването на направления по линия на 
НЗОК, т.нар. първични медицински документи: на-
правления (бл.МЗ-НЗОК № 3), (бл.МЗ-НЗОК № 4), (бл. 
МЗ-НЗОК № 7).  Те заплащат за прегледа при личния 
лекар/лекаря специалист само законово установената 
потребителска такса, понастоящем 2.90 лв., освен ако 
не са освободени от нея.
Когато направлението не е по линия на НЗОК, т.е. 

не е (бл.МЗ-НЗОК.№7), а (бл.МЗ 119) и пациентът не 
постъпва в лечебно заведение за болнична помощ, 
сключило договор с НЗОК по клинична пътека за 
рехабилитация, а желае да проведе лечение в санато-
риум, който е към НОИ или друга институция - НЗОК 
не заплаща разходите.

Въпрос: Майка ми  претърпя операция за отстра-
няване тумор на дебелото черво. Живее сама и ще 
има нужда от помощ.Кой личен лекар трябва да ми 
издаде болничен лист за гледане моят или нейният? 
Отговор: Въпросите, свързани с условията и реда за 

издаване на болнични листове не са от компетенциите 
на Националната здравноосигурителна каса. Подобни 
запитвания, както и тези, свързани с евентуалното 
изплащане на обезщетения при издаването на бол-
нични листове, са в правомощията на Националния 
осигурителен институт (НОИ) и на регионалните 
здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на 
здравеопазването.
Това са институциите, които организират и ръково-

дят медицинската експертиза.
В случая можем да цитираме единствено това, което 

е записано в Наредбата за медицинската експертиза – 
„Издаване на болничен лист за гледане на болен член 
от семейството:
Чл. 38 (1) Болничен лист за гледане на болен член 

от семейството в дома, както и за гледане на болно 
дете, настанено при близки, роднини или приемно 
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето (ЗЗД), се издава:

1. от лекуващия лекар - еднолично до 14 дни непре-
къснато за едно или повече заболявания;

2. от ЛКК - до 30 дни наведнъж, но за не повече от 
6 месеца, а след 6-ия месец - след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечеб-
ните заведения, в които се осъществяват лечението и 
наблюдението на болния.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителната  разпоредба 

на Наредбата за медицинската експертиза -  Лекуващ 
лекар е лекарят, който в момента е установил заболя-
ването и е поел наблюдението и лечението на болния 
в амбулаторни, домашни или болнични условия.



10 НАЙ-ЕФЕКТИВНИ РЕЦЕПТИ ПРИ 
ТРУДНОЗАРАСТВАЩИ РАНИ ПРИ ДИАБЕТ
Диабетиците знаят, че трябва 

да държат под око не само ни-
вата на кръвната си захар, но и 
състоянието на ходилата си, за-
щото малки наранявания може 
да им докарат големи проблеми. 
Диабетът често дава като услож-
нение лошо кръвоснабдяване 
и увреждане на нервите, кое-
то води до това, че пациентите  
имат промяна в усещането за 
болка. Затова,ако имат тези проблеми,е по-добре:

1. През лятото да не тичат боси по тревата
2. Да контролират теглото си, защото то също се отра-

зява на състоянието на ходилата.
3. Да поставят краката си нависоко (винаги когато 

имате възможност), защото това намалява венозния за-
стой и благоприятства венозното оттичане към сърцето.

4. Да преглеждат редовно стъпалата си за мехурчета и 
други наранявания.

5.Да не носят тесни и неудобни обувки.
6. Всеки ден да полагат  различни грижи за краката 

си, като се грижат  да не се появят гъбички по ноктите. 
Затова краката трябва винаги да са сухи, всеки ден да се 
сменят чорапите, които е добре да са изработени от въз-
можно най-мекия памук. Да се нанася  подходящ крем 
и върху пространството между пръстите.
Подбрали сме 10 най-ефективни рецепти, които по-

магат при труднозарастващи рани при диабет:
Рецепта №1 Добре е раничките да се налагат със све-

жи бръшлянови листа, киснати с винен оцет.
Рецепта №2 Прави се студен извлек от корени от 

гръмотрън (Ononis): вземат се 2 ч.л. наситнена дрога 
и се заливат с 1 ч.ч. студена вода, кисне 6-8 часа и се 
прецежда. Леко затоплен, се правят промивки.
Рецепта №3 Смесете  по10 гр. бял равнец, водно пи-

периче, дъбови кори, коприва, цветчета от бяла мъртва 
коприва, 15 гр. бял имел. Цялата смес ври в продълже-
ние на 20 мин. в 1 л. вода. Получената отвара се полза 
за промивки и компреси при труднозарастващи рани, 
обриви, язвички.
Рецепта №4 Етерично масло от карамфил, разредено 

с малко вода е подходящо за компреси при трудноза-
растващи рани и възпалена кожа.
Рецепта №5 Пригответе мехлем от 2 части пепел 

от дървесина от леска обикновена (Corylus avellana), 1 
част нишадър и 1 суп.л. ракия. Смесете добре, а после 
нанесете върху засегнатите места.
Рецепта №6 В олио или зехтин се накисват свежи 

стъбла от жълт или червен кантарион. Може и от суха 
билка, която се стрива на прах. Кисне  30 дни. Раните се 
мажат по няколко пъти дневно.
Рецепта №7 Приготвя се отвара за бани: 1 суп. л. 

розмарин се смесва с 1 суп.л. лайка, залива се с 400 мл 
вода и се вари 20 мин. на слаб огън.
Рецепта №8 50 гр. листа от шипка се заливат с 1 л. 

вряла вода, кисне 10 мин. и се прецежда. Правят се ком-
преси с отварата.
Рецепта №9 Вземат се 10 цвята невен се накисват в 

50 гр. зехтин. Кисне няколко дни. Маже се по няколко 
пъти дневно.
Рецепта №10 Почистете засегнатото място добре и 

го подсушете със стерилна марля. С памук или тампон, 
нанесете 1 ч.л. истински мед върху раната и го закрепе-
те добре. Сменяйте превръзката поне веднъж дневно. 
Правете в продължение на доста дни. 

KOЛKO ВOДA ТPЯБВA ДA ПИE KУЧEТO?        
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 знaчe-
ниe, зaщoтo тялoтo нa ĸyчeтo ce cъcтoи oт нaд 70% вoдa, 
ĸoлĸoтo e тoвa cъoтнoшeниe и пpи xopaтa. Boдaтa пoд-

пoмaгa xимичecĸитe peaĸции в opгaнизмa, a тoвa e жиз-
нeнoвaжнo 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 пpaви-

лo, 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.

СМЯНА НА ПЧЕЛНИ МАЙКИ    
За предпочитане е осиротяването (отнемането на 

старата майка) да стане по обедно време. За резултата 
се информираме след два-три дни. Подобно е прида-
ване през входа на кошера, когато пък самата майка се 
намазва с мед или захарен сироп. Във входа се пускат 
няколко силни струи дим от пушалката и се възползва-
ме от стреса, настъпващ в семейството. След няколко 
минути постепенно вътрешното пространство се про-
ветрява, пчелите почиствайки майката от меда свикват 
с нея и я приемат. Подобно е придаването с помощта 
на захарен сироп.

- вторият основен на-
чин за придаване е чрез 
клетка. Клетката й оси-
гурява защита от пчелите 
на семейството, в което 
се придава. Тази времен-
на защита е необходима 
докато пчелите привик-
нат с новата майка. По 
форма и големина клетките биват различни видове.
Пригодени са така, че след вкарване на майката от-

ворите им се затварят. Прикрепват се между горните 
летвички на рамките или направо върху плоскостта 
на питата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРНА БОРОВИНКА - 
VACCINIUM MYRTILLUS       

Описание:  Полу-
храст, висок 10-40 см, 
със силно разклонени 
тънки ръбести стъбла. 
Листата са с къси дръж-
ки ,  последователни , 
светлозелени, яйцевид-
ни, назъбени. Цветовете 
са разположени единич-
но. Плодът е многосеменна, сферична, синкавочерна 
ягода, с приятно кисело-сладък и леко стипчив вкус. 
Цъфти от май до юли. 
Разпространение: Среща се по високите планини 

над 1000 м надморска височина, из иглолистните и 
широколистни гори и пасища заедно с червената и 
синята боровинка. 
Употребяема част: За лечебна цел се събират 

листата (през юли-август) и плодовете (през юли-
септември) 
Лечебно действие: Затягащо, антисептично, про-

тивовъзпалително.
Приложения: - затягащо средство при диарии у 

децата 
- при гастрити, ентерити и колити у възрастни 
- пресни плодове - перисталтика на червата и по-

добряване на храносмилането 
- плодове - при кокоша слепота 
- запарка от листата - при хемороиди 
- при болезнени пристъпи, бъбречни камъни, по-

дагра, ревматизъм
От сухите плодове се приготвя настойка: 100 гр 

се накисват с 200 г хладка вода в продължение на 8 
часа (дневна доза).
Запарка се приготвя от 5 гр. нарязани сухи плодо-

ве или 1 супера лъжица листа и 200 г кипяща вода. 
Оставя се да кисне 2 часа. От запарката се приема по 
100 г. 3 пъти на ден преди хранене (при възпаление 
на стомашно-чревния тракт и при диабет)
При диабет вместо вода може да се пие отвара от 

3 супени ръжици сухи плодове в 1 л вода. Ври 15 
минути.
Плодовете се използват като витаминозна дрога. 

 „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                                                                                                              

Богат човек всеки път давал значителна сума на просяк 
край църковен храм. Един ден човекът изчезнал и дълго 
време го нямало. След няколко седмици просякът с радост 
го видял да минава по улицата.

– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.
– Ходихме с жена ми на море! – отвърнал човекът.
– На море значи?
– Да, на море.
– И това с моите пари...!?
 
Ловец се връща от лов.
– Скъпи, как беше ловът?
– Добре, скъпа, един месец няма да купуваме месо.
- Ти си убил глиган?
– Не, пропих заплатата...

огат човек всеки път давал значителна сума на п

БЕЗГЛУТЕНОВ ХЛЯБ С ТИКВА
Продукти:  380-400 мл вода/топла/, 2 яйца/предвари-

телно разбити/, 40мл масло/разтопено/ или зехтин/
олио/, 1 с.л. сок от лимон, 1 ч.л. сол, 1 ч.ч.тиква /
предварително сварена/, 
500 гр брашно/безглуте-
ново/, 11/2 ч.л. мая, 2 ч.л. 
ксантан гума
Начин на приготвяне: 
Всичко се слага в реда 
който е описан по-горе, 
можете да добавите и 1/2 
ч.л. бакпулвер и повече се 
надига, но и така си става 
перфектен и най - важното не изсъхва на следващия ден. 

След подготовката на семейството за придаване на майка, тя се поставя в клетка, като отворът се затваря 
плътно и клетката се закрепва в средата на гнездото в горния му край. На следващия ден кошерът се отваря 
без да се подпушват пчелите, отворът на клетката се освобождава и се запълва плътно с кърмова маса (твърда 
храна за пчелите), така че пчелите да освободят сами майката след няколко часа. Два - три дни след това се 
проверява за наличие на прясно снесени яйца в средата на питите. Ако има яйца, това означава, че майката е 
приета и повече не я търсим.

- най-сигурен начин за придаване на майка е с голяма четвъртита или кръгла клетка, която временно изолира 
майката на по-голяма площ (около 400 килийки). В тях тя продължава да снася яйца, вследствие на което и 
приемането й е почти сигурно. Придаването на майка в такава клетка става по следния начин:
Отворът на клетката се запушва с твърда запушалка, за да не могат пчелите да я проядат. От нуклеуса се из-

важда питата, на която се намира майката, която ще се придава. Изчаква се тя да се придвижи на площ, където 
няма пило и снесени яйца и се захлупва заедно с намиращите се там пчели. Клетката се притиска, за да се забият 
краищата и здраво в питата, като е добре вътре да има и килийки с мед. Останалите пчели се смитат с четка 
или перо обратно в нуклеуса или кошера, а питата с клетката и майката се отнася и придава в семейството без 
майка. На следващия ден се отстранява твърдата тапа и вместо нея се слага кърмова маса/тесто. Няколко дни 
след това се премахва клетката, без да се безпокои семейството. Резултатите винаги са добри.


