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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

Със своя заповед кмета на общината д-р Арбен Мименов забрани продажбата и употребата 
на пиротехнически средства, като пиратки, бомбички и други, в търговската мрежа на община-
та. Забраната важи и за 
продажбата по пазари 
и сергии. Нарочен спе-
циалист от Общинската 
администрация лично 
уведоми работещите 
в търговските обек-
ти за разпореждането. 
Кметовете по населе-
ни места имат грижата 
по подходящ начин да 
уведомят населението 
за наложената забрана, 
а директорите на учи-
лища и детски градини 
са длъжни да запознаят 
учащите се, както и да 
предприемат съответ-
ните мерки за недо-
пускане на продажба 
и употреба в учебните 
заведения. Цялостният 
контрол по изпълне-
нието на заповедта е 
възложена на органите 
на реда от Полицейски 
участък Сатовча.

СС бб А бб ММ бб б ббС б АА бб ММ б бб б На 17.12.2018 г. в 
гр.Благоевград, г-жа Рай-
ка Славчева и ученичката 
Мира Арнаудова  от 8-б 
клас получиха национал-
ни  награди и грамоти 
от ученическия конкурс 
„Героите не се забравят – 
XI Македонска дивизия 
и 115 години от подвига 
на Радон Тодев и него-
вата чета“, организиран 
от Фондация „Българска 
памет“, Общински съвет 
по наркотични вещества 
– Благоевград, Община 
Благоевград, РУО – Благо-
евград и Община Банско. 
Община Сатовча и 

училище Сатовча отно-
во имат повод за гордост  
след като станаха извест-
ни резултатите от нацио-
налния  конкурс.
Ученичката Мира Арнаудова зае второ място в категорията писане 

на стихотворение, а неин консултант бе класният й ръководител - 
г-жа Райка Славчева.
Освен наградите,  участниците в конкурса бяха поздравени от д-р 

Теменужка Любенова – председател на ОбСНВ, г-н Иван Стоянов 
- заместник областен управител и от представители  на РУО – Бла-
гоевград.
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА Д-Р МИЛЕН ВРАБЕВСКИ И ОРГАНИЗА-

ТОРИТЕ НА КОНКУРСА!

НаНН 111777 121212 22201010110 88888 гг в

УЧИТЕЛ И УЧЕНИЧКА ОТ СУ-САТОВЧА
С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ОТ КОНКУРС
НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧА,
Имам удоволствието в навечерието на новогодишната нощ 

да отправя към всички вас своите най-сърдечни поздравления.
Отброяваме последните минути на 2018 година, която бе 

година на много начинания, на надежди и очаквания. Благо-
дарение на съвместните усилия на граждани, институции и 
бизнес, успешно работихме в името на общата цел – добро-
то и просперитета на общината. Вярвам, че с вашата под-
крепа ще продължим да развиваме и подобряваме живота в 
нашия край.
На всички вас и вашите близки пожелавам 2019 година най-

вече да е мирна и щастлива. На децата пожелавам радост, на 
възрастните да се трудят за бъдещето на децата си.
Нека да има повече усмивки в ежедневието ни, да изпратим 

тази година и посрещнем с много настроение и веселие една 
по-здрава и по-успешна 2019 година.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!           д-р Арбен Мименов
                      Кмет на община Сатовча

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

На 21.XI.2018г. в ОУ – с.Годешево се проведе 
открит урок по География и икономика – 6 клас.
Методична единица: Население и политиче-

ска карта на Ю.Америка.
Вид на урока: За нови знания
Основна задача: Развитие на познавателни-

те интереси чрез обучението по география и 
икономика.
Преподавател: Деян Чавдаров Хаджиев
Поканени гости: д-р Арбен Мименов – кмет 

на община Сатовча, Евелина Чолакова – кмет 
на село Годешево, Илия Хаджиев – директор на 
училището, учители и родители.
Затвърдени бяха знанията за природата на 

този екзотичен континент открит от Кристо-
фор Колумб. При разработката на урока бяха 
раздадени работни листове № 1, № 2 и №3. С 
помощта на тях и богата нагледност, учениците 
самостоятелно придобиха знания за население-
то и политическата карта. 
В изложението на учебния материал, учителя 

подсилваше интереса на учениците с любопит-
ни факти.

1.Името индианци е дадено от Христофор 
Колумб;

2.12 млн.роби от Африка, насилствено нато-

варени на кораби, обковани във вериги и по-
ставен белег с нажежено желязо са докарани и 
продадени да работят в новооткритите планта-
ции на Америка;

2.При превземането на град Куско, испански-
те завоеватели ограбили 7 тона златни предме-
ти и 500 тона злато.
Особен интерес предизвика научното съоб-

щение подготвено и прочетено от ученичката 
Мариана Кашкова за „Злокобният ритуал на 
инките”. Те пренасят в жертва 5-годишни мо-
мичета и момчета в името на техните богове 
и изтръгвали с нож все още туптящите детски 
сърца. При решаване на буквен квадрат за сто-
лицата на Колумбия и Боливия, беше подчерта-
но, че тези две страни имат проблеми с разпрос-
транението на наркотици. Проведе се дискусия: 
„Не на наркотиците”, „Те ни убиват”. В хода на 
урока бе даден пример с Бразилия с население 
510 млн.души. тук живеят представители на 
трите раси и потомци от смесени бракове” ме-
тиси, мулати, самбо. Въпреки това многообра-
зие те имат равни права, има етническа и рели-
гиозна толерантност, има демокрация. 
Подчертано беше, че и в нашата община има 

смесено население, хората живеят в мир и раз-
бирателство. Водеща роля за поддържане на 
етническия мир има д-р Арбен Мименов, който 
дълги години е кмет на община Сатовча.
На въпроса: Какво научих този час? Се дадо-

ха следните отговори от учениците:
-Милена: Научих за живота на индианците, 

сега наброяват  60 млн. души
-Мариана: Научих за смесените бракове. Раз-

брах, какво е толерантност и демокрация.
-Симона: Научих, че наркотиците са отровни 

вещества.
От гостите взеха отношение:
Евелина Чолакова: Винаги оставам възхитена 

от откритите уроци на г-н Хаджиев.
Илия Хаджиев: Въпреки бедната материална 

база видях съвременен урок.
Реализирани бяха ключовите компетентно-

сти в областта на БЕЛ, математиката и дигитал-
ните технологии.
Алиме Исева – начална учителка:
Завладяващо обучение и възпитание, любов 

към науката географикя и икономика, творчест-
во на учениците, развитие на познавателните 
интереси – това видях в урока.
Информацията е предоставена от методи-

ческото обединение.

ваварренини ннаа кокорар би обкоковаванини въвъвбб бб



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

25 Декември 2018, Вторник,
Рождество Христово, Коледа 
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, Мла-

ден, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, 
Радостин, Радостина, Христалина, Христо, 
Христи, Христин, Христина, Христофор

 Празникът започва в първите часове на 25 
декември. Той е своеобразно продължение на 
Бъдни вечер. Според Евангелието Христос 
се ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция 
Юдея. В момента на рождеството в небето 
пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл 
Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на 
Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата 
над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, 
ливан и смирна. Наименованието Коледа идва от римските празници Календи, 
посветени на зимното слънцестоене (от думата „календе“).

27 Декември 2018, Четвъртък,
Свети първомъченик и архидякон Стефан

(Стефановден)
 Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцис-

лава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, 
Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, 
Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Сте-
фи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоил-
ка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, 
Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, 
Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона. Преп. 
Теодор Начертаний) Стефановден - денят на Свети 
Стефан, се чества на третия ден след Рождество - 27 
декември. Култът към този светец е голям, почитта 
към него - също. От времето на Апостол Павел 

насам всички наричат Св. Стефан пръв мъченик (първомъченик), защото е 
една от първите жертви на христянската вяра. Това е третият ден на Коледа и 
последният празник за годината. За него хората разказват, че „затваря кръга“ 
на старата година. Семейството се събира около обща трапеза с месни ястия

29 Декември 2017, Събота,
Международен ден на биоло-

гичното разнообразие 
Отбелязва се по решение на 49-

ата сесия на Общото събрание на 
ООН от 1995г. в деня на влизане в 
сила през 1993 г. на Международ-
ната конвенция за биологичното 
разнообразие, подписана на 14 
юни 1992 г. в Рио де Жанейро, 
Бразилия. Биологичното разноо-
бразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение 
за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на 
хората. Поради географското си положение, релеф и климатични условия 
България притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-

съхранено биологично разнообразие.
 31 Декември 2018,Понеделник,
Новогодишна нощ
 Нова година е празник, при който се отбеляз-

ва краят на текущата и началото на следващата 
календарна година. Всички култури, използващи 
годишен календар, празнуват в някаква форма 
Нова година. Посрещането на новата година да-
тира отпреди 4 000 години, когато на първия ден 
от новата година („Акиту“) са се организирали 

празненства в древен Вавилон. За римляните новата година е започвала от 1 
април - денят в който встъпвали в длъжност новоизбраните консули. Но през 
153 г. пр. Хр. избухва голямо въстание против римската власт в Иберия, което 
налага консулите, които са били и главнокомандващи армията, да заемат пост-
овете си предсрочно на 1 януари. Този прецедент се превръща в традиция. С 
въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиански календар промяната вече е окончателна. 
На 1 април започва да се празнува „лъжливата“ нова година и постепенно 
този ден се превръща в празник на шегите и смеха. В Египет през 4241 г. 
пр. н.е. в Хелиополис е създаден най-древният календар, в който годината 
е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него новата година започва през 
месеца на разливането на Нил - Юли. Този календар бил използван в Египет до 
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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

 „Най-щастливият човек на света не е този, 
който няма проблеми, а този, който се научава 
да живее с неща – далеч не идеални“.
Група дипломирани отдавна, сега утвърдени 

в своите професии студенти се събрали, за да 
посетят бившия си професор от университета.
Разговорът скоро се превърнал в низ от оплак-

вания за стреса на работа и в живота.
След като предложил на гостите си кафе, про-

фесорът влязъл в кухнята и се върнал с голяма 
кана кафе и множество различни чаши. Те били 
порцеланови, пластмасови, стъклени, кристални, 
някои изглеждали обикновени, други скъпи, трети 
изтънчени. Казал им да си налеят кафе.
Щом всички студенти държали по чаша с кафе, 

професорът казал: „Ако забелязахте, всички 
красиви и скъпо изглеждащи чаши бяха взети 
веднага, а обикновените и евтините останаха 
непокътнати. Докато продължавате да искате 
само най-доброто за себе си, това ще бъде из-
точник на стрес и проблеми. Бъдете сигурни, че 
самата чаша не променя качеството на кафето. 
В повечето случаи тя просто го прави по-скъпо, 
а и понякога скрива какво всъщност пием. Това, 
което всички искахте беше кафе, не чаша, но 
всеки от вас съзнателно пожела най-хубавата 
чаша. А после започнахте да оглеждате чашите 
на останалите…“

Сега помислете върху това, казал професорът: 
„Животът е кафето, а работата, парите, соци-
алното ви положение са чашите. Те са просто 
инструменти, които удържат и съдържат живота 
и видът чаша, която имаме, не определя, нито 
променя качеството на живота ни. Понякога, 
концентрирайки се върху чашата, забравяме 
да се насладим на кафето, което ни е дал Бог… 
Насладете се на кафето си!“

 Най-щастливите хора не притежават най-до-
брото от всичко. Те просто създават най-доброто 
от това, което ни заобикаля. 
Четири са нещата, на които следва да обръща-

ме внимание в живота:
 1. Живей просто.
2. Обичай щедро.
3. Желай от сърце.
4. Говори мило и приятелски.
Запали свещ и се наслади на кафето си този 

следобед!

ПРИТЧА: ЧАША КАФЕ

въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е. През 2700 г. пр. н. е. китайците съставили 
свой цикличен календар, според който новогодишните тържества, наричани „Празник 
на пролетта“, траят 3 дни и се честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, 
че годината има 365 и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският 
календар, но и сега в някои области продължават да си служат с цикличния. Според 
древния японски календар, всяка година преминава под знака на един от всичките 12 
зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия,кон, овца, маймуна, петел, 
куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 декември до 3 януари и се отбелязва 
с 108 камбанни удара. Според индийския календар от 1952 г. новата година започва на 
22 март, а високосната - на 21 март. Виетнамската Нова година, наричана „празник Тет“, 
се празнува според лунния календар. 

1 Януари 2019, Вторник,
Международен ден на молитвата за мир
 Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести 

в рамките на католическата общност. Ден на световното 
семейство. Чества се от 2007 г. по инициатива на амери-
канската фондация „Световно семейство” с подкрепата 
на Конгреса (Парламента) на САЩ и на Общото събрание 
на ООН като ден на мира и разбирателството между хо-
рата и народите, за обединението на човечеството в едно 
световно семейство. Ден на Свети Василий Велики (Васильовден) Имен ден празнуват: 
Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, 
Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, 

Царена, Царил, Царила. 
На 1 януари източноправославната църква празнува 

Васильовден или Сурваки
На този ден източните християни почитат паметта на Св. 

Василий Велики. Един от великите философи и писатели на 
раннохристиянската църква. Празничната трапеза на Васи-
льовден е богата и блажна. Трапезата се прекадява с тамян, за 
да се прогонят злите духове. На празничната трапеза, освен 
новогодишната баница с късмети присъства и свинска пача 
приготвена от коледното прасе. В някои райони на страната 

в това число и Еленския край се коли петел. Обикновено той се приготвя с кисело зеле. 
На масата също трябва да има плодове и пуканки. Наред с Коледа и Сурваки може да се 
причисли към най-мистичните български празници, защото по-голяма част от ритуалите 
и обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи.

   КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ
“ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-21Г. 
Краен срок: 25 април 2019 г. 
>> Стипендии “Фулбрайт” за препо-

давателска и изследователска дейност 
дават възможност на български учени и 
университетски преподаватели да работят 
по специалността си от 3 до 5 месеца в 
престижни университети и научни инсти-
тути в САЩ. Програмата е достъпна за 
специалисти от всички области на науката 
и изкуствата, с изключение на клинична 
медицина и стоматология. Всяка година 
се отпускат по 5 стипендии.

>> Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на 
кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в 
САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с 
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за 
една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

>> Стипендии за изследователска дейност на докторанти дават възможност на мла-
ди изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в 
престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кан-
дидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина 
и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се 
предоставят 1-2 стипендии.

>> Стипендия (3-5 месеца) за развитие на гражданското общество - Програмата е 
предназначена за ръководители и представители на български неправителствени орга-
низации, работещи за развитието на гражданско общество в България. 

>> Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” - Стипендии се отпускат на професионалисти 
от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните обла-
сти: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция 
и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на 
трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на 
човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; кому-
никации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и 
регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо 
развитие, финанси и банково дело.



5. Копие на медицинска документация с легализиран 
превод, описваща заплатената медицинска помощ и 
периода на извършването й.

6. Копие от документ, издаден от банката в потвърж-
дение на данните за личния IBAN номер на банкова 
сметка в български лева, на името на титуляря по заяв-
лението, като копието следва да е саморъчно заверено 
с гриф „Вярно с оригинала” и гриф „Съгласен/а съм с 
направеното копие”.

7. Нотариално заверено пълномощно (при подаване 
на заявлението от пълномощник), в което изрично е 
посочено, че пълномощникът се упълномощава да 
подаде в НЗОК заявление и съответни документи към 
него за възстановяване на разходи за оказана необхо-
дима медицинска помощ.
Процедурата по възстановяване на разходите отнема 

време, тъй като компетентният здравен фонд (в случая 
НЗОК)  изпраща документите до здравния фонд в дър-
жавата по получаване на помощта – за уточняване на 
размера на сумата, която подлежи на възстановяване. 
Не се възстановяват, т.е. за сметка на пациента остават 
всички потребителски такси и законово регламентира-
ни доплащания, които се заплащат и от осигурените 
граждани в съответната държавата.
На сайта на НЗОК - рубрика „Международни въпро-

си“ - меню „Европейска интеграция“ - линк „Възста-
новяване на разходи, заплатени от здравноосигурени 
граждани за оказана спешна и неотложно необходима 
медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС“, 
е публикувано заявлението, което може да изтеглите и 
попълните. Там са описани условията за възстановя-
ване на такива разходи.
За допълнителна информация може да се обърнете 

към дирекция „Европейски въпроси и координация 
на системите за социална сигурност“ в ЦУ на НЗОК 
-  тел. 02/965 9116.

Въпрос: Бих искала да попитам в какъв размер е 
потребителската такса за работещ пенсионер - 1лв 
или 2,90лв / когато не е освободен/ при посещение при 
лекар специалист в ДМП?
Отговор от НЗОК:  Само лицата, които са упражни-

ли правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по 
дентална медицина или на лечебното заведение сума в 
размер 1,00 лв., съгласно Постановление на Министер-
ския съвет за определяне размера на сумите, заплащани 
от здравноосигурените лица за посещение при лекар, 
лекар по дентална медицина и за болнично лечение. 
Законодателят не поставя ограничения за категори-

ята лица, които са се пенсионирали и които работят на 
трудов договор.

До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на де-

кларация по чл. 61х ЗМДТ и за 
плащане на данъка за таксиме-
тров превоз на пътници за след-
ващата година /данъкът се плаща 
при получаване на разрешението 
за упражняване на дейността/.

2. Подаване на декларация за 
освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоиз-
возване на имоти, които няма да се ползват през цялата 
следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за 

упражняване на  правото  на избор за облагане с данък 
върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.
ЗДДФЛ
1. 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. ноември.

2. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
за упражняване правото на избор за облагане с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
от началото на следващата година от физически лица – 
регистрирани като земеделски стопани. 

3. Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, 
т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като 
земеделски стопани, които са се облагали с данък вър-
ху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне 
пет последователни години и от началото на следваща-
та година желаят да преминат към облагане по реда на 
чл. 29 от ЗДДФЛ. 

4. Издаване от работодателите и предоставяне на ра-
ботниците/служителите на служебната бележка за до-
ходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 
2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през го-
дината облагаеми доходи от трудови правоотношения 
и за удържания през годината данък, когато трудовото 
правоотношение е прекратено през течение на годината.

5. Дипломатическите представителства на други дър-
жави, които са избрали от началото на следващата го-
дина да определят, удържат и внасят данък за доходи 
от трудови правоотношения, сключени с местни физи-
чески лица, във връзка с извършваните от представи-
телствата функции в Република България, уведомяват 
компетентната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО 18 ЯНУАРИ 2019Г. СЕ УДЪЛЖАВА
СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

ПО МЯРКА 14 ОТ ПРСР 2014-2020 
ДФ „Земеделие“ – РА уведомява животновъдите, че 

срокът за подаване на заявления за плащане по мярка 
14„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-
2020 г. се удължава от 31 декември 2018 г. на 18 януари 
2019 г. Промяната на периода за прием на документи 
за плащане е въз основа на Заповед № 03-РД/4786#1 от 
18.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
Удължаването на срока е следствие от постъпили 

указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, 
свързани с прилагането на чл. 13 на Наредба 4 от 
08.08.2017 г. По този начин се дава възможност на 
земеделските стопани, които са увеличили броя на жи-
вотните, одобрени за подпомагане с първото заявление 
от 2017 г., с повече от 10% от одобрените животински 
единици (ЖЕ), да подадат заявки за плащане по Мярка 
14 за 2018 г.
ДФЗ-РА уве-

домява земедел-
ските стопани, 
че одобрената 
и изплатена фи-
нансова помощ 
по  Мярка  14 
през 2018 г. ще 
бъде до размера 
на одобрените 
животински единици по мярката и дейности през 
първия прием – 2017 г. при максимално увеличение 
на ЖЕ с до 10%. Средствата ще бъдат преведени след 
приключване на всички проверки за допустимост. 
Субсидиите по Марка 14 са под формата на еже-

годни компенсаторни плащания за една животинска 
единица. Помощта се предоставя за максимален срок 
от пет години при условие, че стопаните изпълняват 
коректно дейностите и ангажиментите посочени в 
план-програмата, която е неразделна част от заявле-
нието за плащане.
Подробните изисквания и наборът документи по 

мярката са разписани в Наредба № 4 от 18.08.2017 г. 
за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към 
животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна 
информация, както и образците на изискуемите до-
кументи са публикувани на интернет страницата на 
ДФ „Земеделие“.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗПЛАТИ БЛИЗО
112 МЛН. ЛЕВА ПО ОСТАНАЛИТЕ СХЕМИ
ЗА ЖИВОТНИ ЗА КАМПАНИЯ 2018Г.    

На 6 декември 2018 г. стартира предоставянето н   
ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финан-
совата подкрепа на животновъдите за Кампания 2018г. 
Преведени са 111 951 388 лева на 12 325 животновъди 
по шест схеми за обвързано производство.
По Схемата за обвър-

зано  подпомагане за 
млечни крави под селек-
ционен контрол (ЕЖСК-
мляко) бяха изплатени 
35 405 312 лв. Съгласно 
заповед за определя-
не размера на плаща-
нето № РД 09-1083 от 
12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните 
и горите, за едно допустимо животно по схемата, 
подпомагането е 542,58 лева за първите 250 животни 
и 434,06 лева за над 250-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за млечни 

крави (СМлК) бяха изплатени 28 339 651 лв. Съгласно 
заповед за определяне размера на плащането № РД 
09-1084 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделие-
то, храните и горите, за едно допустимо животно по 
схемата, подпомагането е 301,15 лева.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни 

крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) бяха из-
платени 3 131 835 лв. Съгласно заповед за определяне 
размера на плащането № РД 09-1081 от 12.12.2018 г. 
на министъра на земеделието, храните и горите, за 
едно допустимо животно по схемата, подпомагането 
е 197,54 лева за първите 250 животни и 158,03 лева 
за над 250-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни 

крави и/или юници (СМКЮ), бяха изплатени 18 248 
544 лв. Съгласно заповед за определяне размера на 
плащането № РД 09-1080 от 12.12.2018 г. на министъ-
ра на земеделието, храните и горите, за едно допусти-
мо животно по схемата, подпомагането е 152,55 лева.
По Схемата за обвързано подпомагане за биволи 

бяха изплатени 3 615 633 лв. Съгласно заповед за 
определяне размера на плащането № РД 09-1085 от 
12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните 
и горите, за едно допустимо животно по схемата, 
подпомагането е 367,30 лева за първите 250 животни 
и 293,84 лева за над 250-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки 

и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) 
бяха изплатени 23 210 412 лв. Съгласно заповед за 
определяне размера на плащането № РД 09-1082 от 
12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и 
горите, за едно допустимо животно по схемата, подпо-
магането е 73.34 лева за първите 300 животни и 58.67 
лева за над 300-тото допустимо животно.
С извършването на плащанията по тези схеми, ДФЗ 

към момента е разплатил над 150 млн. лв. на живот-
новъдите за Кампания 2018.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2018г.

НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОИ ЩЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ УП-25 И УП-25.1 ДО 13:00 ЧАСА
Националният оси-

гурителен  институт 
(НОИ) информира, че 
поради техническо пре-
настройване на инфор-
мационните системи на 
31.12.2018 г. заявления 
за преизчисляване на 
пенсиите за осигурите-
лен стаж и възраст без 
намаление на индивидуалния коефициент (УП-25) и 
заявления за прехвърляне на средствата от индивиду-
алните партиди на лицата в универсален пенсионен 
фонд към фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата 
по чл. 69“ на ДОО (УП-25.1) ще се приемат от тери-
ториалните поделения на институцията до 13:00 ч.
На желаещите да подадат такива заявления НОИ 

напомня, че преходният период, в който това може 
да се направи, изтича в края на годината.

НАП ВЪВЕДЕ УСЛУГА ЗА ВИДЕО ЖЕСТОВ 
ПРЕВОД ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ  

НАП предлага услуга за видео жестов превод, чрез 
онлайн платформа за предоставяне на равен достъп 
до услугите на Агенцията за граждани с увреден слух.
НАП дава възможност на хората с увреден слух да  

подобрят комуникацията си със служителите в сало-
ните за обслужване на клиенти, които са обозначени 
със стикери. Осигурява се достъп до жестов превод в 
момента на посещението им на гишето. С помощта 
на таблети  се осъществява видео и гласова връзка с 
кол центъра за превод. По този начин  служителите 
на НАП могат да чуват превода, а клиентът с увреден 
слух да вижда преводача на екран. Комуникацията ще 
се осъществява в реално време с помощта на квалифи-
цирани жестови преводачи. Очаква се нововъведението 
значително да подобри обслужването на хората, за 
които жестовият език е основна форма на комуникация.

„Независимо, че главни-
ят ни фокус остават елек-
тронните комуникации и 
е-услугите, продължаваме 
да усъвършенстваме взаи-
модействието „лице в лице“ 
в офисите на НАП. За нас е 
важно да осигурим равен 
достъп и качествена услуга 
за хората с увреден слух“, 
каза по повод нововъведе-
нието директорът на дирек-
ция „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.
Видео за новата услуга, може да бъде видяно  в 

канала на приходната агенция в YouTube тук:  https://
www.youtube.com/watch?v=qQ9qFfa71h0

Въпрос: Аз съм здравно осигурена в България. 
Пътувахме до чужбина, където детето (3,5г) си 
извади ръката от лакътя и трябваше да отидем 
до спешното. Нямахме туристическа застраховка. 
Не носех със себе си ЕЗОК (не съм сигурна моята 
къде се намира, а за детето не съм вадила). Напра-
виха й снимка, упойка и наместване, след което ни 
изписаха без да искат да заплащаме каквото и да 
било. Да очаквам ли сметка по пощата и какво се 
прави в такива случай? 
Отговор от НЗОК: В случай че заплатите за ока-

заната медицинска помощ, имате право да подадете 
необходимите по процедурата документи за възста-
новяване на заплатените медицински разходи – лично 
или чрез упълномощено лице, на място в Централното 
управление на Националната здравноосигурителна 
каса  (ЦУ на НЗОК) , чрез съответната районна здрав-
ноосигурителна каса (РЗОК) или по  пощенски път ( на 
адреса на ЦУ на НЗОК:  гр. София 1407, ул. “Кричим” 
№1). Ако изпратите документите по пощата, препоръ-
чително е да използвате услугата „Обратна разписка“.
Документите, които следва да представите за раз-

глеждане от Комисията за възстановяване на разходи 
за медицинска помощ в чужбина са:

1. Писмено заявление по образец, утвърдено от уп-
равителя на НЗОК, от заинтересованото лице.

2. Писмено заявление по образец, утвърдено от уп-
равителя на НЗОК, от родител/ настойник/ попечител, 
наричан по-нататък „титуляр по заявлението”, след 
предоставяне на документи, удостоверяващи предста-
вителността на лицето, ползвало медицинска помощ.

3. Копие от документ за самоличност на лицето, 
ползвало помощта, и/ или на титуляря по заявлението, 
и копие от задграничен паспорт за малолетни лица, 
саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала” и 
гриф „Съгласен/а съм с направеното копие”.

4. Оригинали на платежните документи (детайли-
зирани, подробни, крайни фактури) с превод на бъл-
гарски от заклет преводач, срещу които е заплатена 
получената медицинска помощ.



ТАКА ЩЕ ОМЕКОТИТЕ
ТВЪРДИТЕ ОБУВКИ 

За съжаление често освен чиста радост новите обувки 
могат да донесат и много болка. Може би точно човек, 
носил твърди обувки, е измислил израза, че красотата 
изисква жертви. Проблемът обаче си е бил само негов, 
защото има начини да омекотите неудобните уреди за 
мъчение на краката ви, без да се налага да ходите с дни 
накуцвайки, с престорени озъбени усмивки. 
Най-лесният начин да омекотите новите твърди 

обувки е да ги разтъпчете у дома. Обуйте за целта най-
дебелите чорапи, които имате, и с тях обуйте обувките. 
Направете няколко кръгчета в къщата и дори можете 
да свършите някаква домакинска работа. Това ще раз-
тегне обувките и ще ги направи по-удобни за носене. 
Можете да омекотите твърдите кожени обувки с по-

мощта на вазелин и спирт. Можете да постигнете съ-
щия ефект с обикновен алкохол, но по-добрият вари-
ант е изопропилов спирт, за да избегнете миризмата. 
Сипете спирта в 

малка купа. След 
това с помощта на 
памук го нанесете 
по цялата външна 
страна на обувки-
те и по езика. За 
по-голямо удоб-
ство премахнете 
връзките, ако има 
такива. След като нанесете спирта, го оставете да из-
съхне за тридесет минути. 
Остава само да нанесете вазелин по обувките. Напра-

вете го с помощта на стара четка за зъби. Намажете го 
на тънък слой навсякъде, където сте поставили спирта 
преди това. Оставете вазелина да попие за една нощ. На 
сутринта махнете излишния вазелин с помощта на кър-
па. Ако след процедурата обувките не са толкова меки, 
колкото искате, повторете процеса отново. 
Друг вариант за омекотяване кожените обувки е да 

ги загреете. Сложете ги до камината или в печката за 
не повече от 5 минути на ниска температура. Още до-
като са топли, нанесете върху тях тънък слой вазелин 
и го оставете да попие за една нощ. 
Вместо помощта на печката можете да ползвате и 

преса за коса, като внимавате да не прогорите кожата. 
Пресовайте и на затопленото място поставяйте крема. 
Топлината ще помогне на порите на кожата да се отво-
рят и да поемат по-добре тънкия слой вазелин, който 
сте приложили. 
За да разтегнете и направите обувките по-удобни, 

можете да използвате и помощта на студа, не само на 
топлината. Поставете в тях едно или две пликчета с 
вода, особено при пръстите. След това ги поставете 
във фризера за една нощ. Водата ще замръзне и ще се 
разшири, което и ще разтегне обувките и ще ги раз-
шири. По този начин те ще се разтегнат и ще омекнат.

 
КАКВО ДА НАПРАВИМ,

АКО РОЗАТА В САКСИЯТА СЪХНЕ                       
Напоследък е мо-

дерно да не се по-
дарява рязан цвят, а 
цвете в саксия. Това е 
разбираемо, те също 
изглеждат много до-
бре, не са по-скъпи от 
букетите, купувачът 
предполага, че ще 
цъфтят многократно 
през следващите го-
дини. Но защо розата 

закупена в саксия от магазина не е трайна и съхне?
Стайните рози са обикновени цветя, които предпочи-

тат да се развиват на открито, но са поставени в сак-
сии. Дори малките магазини отдавна са се научили да 
използват всички предимства на красивата опаковка и 
правилното доставяне. 
Когато човек, който получава като подарък жива роза, 

премахва опаковка у дома, красиво цъфтящото растение 
започва да съхне бързо, листата му падат (понякога непо-

средствено след закупуването те вече са частично сухи 
от скритата страна). Временната опаковка изпълнява 
важна функция за задържане на влага и прикриване 
на съществуващите дефекти. Ако не искате да чакате, 
докато опадат всички листа на поредната роза, веднага 
след като получите подаръка, направете следното: 

1. Изрежете всички долни листа с ножица и тези, кои-
то вече са започнали да изсъхват, и онези, които все още 
изглеждат здрави. Поради лошата циркулация и висока 
влажност на въздуха, която е концентрирана в долната 
част на саксията в опакованите растения, на по-ниските 
издънки почти е сигурно наличието на гъбни болести. 

2. Когато отрежете долните листа, може да ви изне-
нада и друго. Вместо едно растение в саксията може 
да са засадени няколко наведнъж. По този начин про-
изводителят се опитва да създаде илюзия за буйно, 
добре развито растение. Желателно е веднага да раз-
садите розите в отделни саксии. 

3. Важно е да знаете, че растенията от оранжериите 
се поливат със стимулатори за растеж преди продаж-
бата. Ако искате да запазите живо растението, неза-
бавно отрежете цветовете, които вече са отворени и 
всички пъпки. 

4. В резултат на всички манипулации ще имате мал-
ко растение без пъпки и ниско разположени листа. 
Сега вече розата има шанс да оцелее при домашни 
условия (лошо осветление, сух въздух, неподходящо 
поливане и подхранване). 

5. Извадете растението от саксията (най-вероятно тя 
ще бъде изпълнена с корени, което показва остър не-
достиг на място за развитие). 

6. На дъното на новата саксия поставете добър дре-
наж. Не вземайте най-евтината почвена смес. След за-
саждането, уплътнете повърхността с ръце. 

7. Ако в основата на стъблото има почерняване, то 
те незабавно трябва да бъдат отрязани до здрава зеле-
на тъкан и да бъдат третирани с фунгицид. 

8. Пресадените растения трябва да се държат на 
място с расеяна светлина. 

9. Не забравяйте редовно да опръсквате надземна-
та част с пулвелизатор, за да компенсирате липсата на 
влага във въздуха на апартамента. 

10. За да е сигурно оцеляването, е желателно пър-
воначално да се създадат парникови условия за расте-
нието. Един прост парник може да бъде направен от 
обърната пластмасова бутилка. 
След всички тези действия, закупените от вас рози 

от магазина имат шанс за живот.
 МЪРКАНЕТО НА КОТКИТЕ ЛЕКУВА        
Котките са едни от най-предпочитаните домашни 

любимци. Те са любвеобилни, пухкави и приятни 
животинки, които се гледат сравнително лесно, а 
вече доказано могат и да ни лекуват. 
Всъщност леченията с различни видо-

ве животни не са нещо ново. В САЩ и 
Англия силно се препоръчват терапия с 
котка на хора, които имат сърдечно-съдо-
во заболяване. 
Британски учени доказаха как мъркане-

то на котенцата може да ни помогне при 
различни неразположения. Оказва се, че 
всъщност приятният звук може да обле-
кчи доста болежки, разбира се, изключе-
ни са тежките заболявания, с които мър-
кащите любимци няма как да се справят. 
Науката, занимаваща се с положителния ефект на 

котките върху хората, се нарича фелинотерапия и е 
част от алтернативната медицина. Доказано е, че има 
хора, за които котките са най-подходящите любимци. 
Това са тези хора, които са по склонни към депре-

сивни състояния, страдат от неврози, различни видо-
ве пристрастеност. Освен това пухкавите любимци 
могат да помогнат за по-бързото заздравяване на счу-
пени кости и рани. 
За последното твърдение си има и научно обясне-

ние. Професор Клинто Рубин от Института за леку-
ване на животните в Северна Каролина е установил, 
че за да се стимулират растежните процеси в костите, 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

КАРФИОЛЪТ ЗАСИЛВА МЕТАБОЛИЗМА        
Опитвате се да премахнете излишъкът от килограми 

... време е да напълните хладилника с карфиол.
Карфиолът засилва метаболизма 
Този нискокалоричен зеленчук е беден на въгле-
хидрати, затова е и идеална храна за всички онези, 
които искат да отслабнат.

Богат е на влакна, а това помага за храносмилането, 
без да предизвиква подуване. Освен това карфиолът 
е добър източник на Омега-3 киселините, които уве-
личават имунитета, подобряват резистентността на 
инсулина и излъчването на хормона лептин, който 
регулира телесната маса и подобрява метаболизма.
Есента изобилства от този зеленчук, така че не е 
проблем човек да се подсигури. Необходимо е да 
откриете рецепти за разнообразност и наблюдавайте 
как килограмите се топят. 

 „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                                                                                                              

- Комшу, бива ли така? Жена ти рине сняг, а ти свириш 
на акордеон?!

- Ми, тя като не може да свири...

Приятели си приказват преди празниците:
- Ще дойдеш ли с нас да пием на Нова година?
- Не, вкъщи съм...освен ако не се скарам с жената.
- Постарай се,.....все пак Нова година е!

Жена крещи на мъжа си:
- Откакто сме се оженили, само кръстословици реша-

ваш, няма ли да ми кажеш една хубава дума!?
- С колко букви?

КУРАБИЙКИ  
Продукти: 

• 1 ч.ч. кисело мляко
• 3 яйца
• 1 ч.ч. пудра захар
• 1/2 ч.ч. масло
• 1 ч.л. сода
• 2 ванилии
• брашно, колкото 
поеме /около 1 кг./

|Приготвяне: Раз-
тваряме содата в кисе-
лото мляко, прибавяме 
постепенно изброените продукти и замесваме тесто.
С намаслени ръце късаме топчици колкото орех, 

нареждаме ги в тава, намазваме с разбито яйце, по-
ръсваме с кристална захар и печем в умерена фурна.

е необходим звук с диапазон от 
20 до 50 херца. 
Мъркането на котките е точно 

такова – те мъркат в диапазона 
от 27 до 44 херца. От този харак-
терен звук се подобрява кръво-
обращението, освен това се ста-
билизира сърдечният ритъм и се 
нормализира кръвното. 
Котките са полезни и за хора 

страдащи от психични заболява-
ния, различни сърдечни разстройства, гинекологични 
заболявания. Освен всичко останало учени смятат, че 
мъркането на котките може да укрепи имунитета. 
Специалистите вярват, че мъркането на котетата 

наподобява лечението с ултразвук, а самото лечение 
не е нещо странно или необичайно. 
Смята се, че котките с дълъг косъм лекуват успеш-

но раздразнителност, безсъние и депресивни състо-
яния. Ако страдате от сърдечно-съдово заболяване, 
значи се нуждаете от котка със средно дълги косми. 
Късокосместите или онези мъркащи любимци, на-

пълно лишени от косми, са подходящи при стомаш-
ни проблеми и болки в бъбреците. 


