
Включете се в инициативата! Бъдете благодетел! Бъдете част от 
доброто!
Дарения за кампанията могат да бъдат направени всеки делничен 

ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата 
по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF

2 - 8 декември 2019г., година (XV), 47 /732

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

ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА СЕ ПОКАЧВА С 240% ИЛИ С 250%, АКО КАРАТЕ ПИЯН
Цената на застраховката „Гражданска 

отговорност“ няма да се качва за всички 
нарушения на пътя.
Това предвижда предложението на Ко-

мисията за финансов надзор за системата 
„бонус – малус“.
Предлагат се две алтернативни ска-

ли за „бонус-малус“: едната с 15 класа 
при базов „неутрален“ клас 6, пет класа 
„бонус“ и девет класа „малус“.
При нея в най-облагодетелстващия 

„бонус“ клас се реализира отстъпка от 
23% от базовата премия, а в най-утежня-
ващия „малус“ клас ще вдигне базовата 
премия с 400%.
Втората скала съдържа 20 класа при 

базов „неутрален“ клас 8, седем класа 
„бонус“ и дванадесет класа „малус“. 
При нея в най-облагодетелстващия 

„бонус“ клас се реализира отстъпка от 
25% от базовата премия, а в най-утежня-
ващия „малус“ клас се реализира увели-
чение от 400% на базовата премия.
Ако шофирате в нетрезво състояние - със съдържание на алкохол в кръвта над 0,8 на хиляда 

до 1,2 на хиляда, както и повторно управление на МПС с концентрация над 0,5 на хиляда и при 
отказ от проверка ще доведе до наказание от 5 до 7 наказателни точки.
Цената на застраховката се покачва с 240% или с 250%, в зависимост кой от двата варианта 

за „бонус-малус“ бъде избран.
Това означава, че шофьорът не трябва да има нарушения или 5, или 7 години, за да си върне 

базовата цена на застраховката.
Такава ще е санкцията и при хулиганско поведение при шофиране и съпротива срещу орган 

на властта, както и при каране на кола без книжка.
По-скъпа застраховка ще плащат шофьорите, хванати да карат с превишена скорост.
При превишение на скоростта с между 21-30 км/ч извън населено място шофьорът ще плаща 

с 25% или с 10% по-скъпа полица в зависимост от скалата, която КФН ще избере след общест-
вените консултации.
При превишение с 31 до 50 километра в час ще се отнемат 4 точки, а застраховката поскъпва 

със 160% или с 200%.
За отнемане на предимство или опасни маневри ще се отива директно на увеличение на 

цената със 140% или 150%. 
Най-сериозно увеличение на цената се предвижда при причиняване на тежки ПТП, причи-

нили смърт или телесни повреди.
Тогава водачът попада директно в класа, предвиждащ 4 пъти по-скъпа застраховка през пър-

вата година. За да се върне на нормалната цена на застраховката ще му трябват между 9 и 13 
години, във всяка от които ще му се намалява оскъпяването, ако не прави други нарушения.
Между 15 и 129 наказателни точки ще определят цената на застрахователната полица при 

умишлено причиняване на телесна повреда, както и причиняване на тежка или средна те-
лесна повреда на повече от едно лице, ако деецът е избягал от местопроизшествието, или е 
управлявал МПС без да има необходимата правоспособност, или ако деянието е извършено 
в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми студенти,
8-ми декември е празник на всички, които са част 

от студентската общност. Този ден бележи порива 
към знания на онези младежи, които прекрачват 
прага на университета, с дълбокото убеждение, че 
знанието е сила, светлина и бъдеще.

 Историята помни, че неведнъж именно студен-
тите са били тези, които първи вдигат ръка, за да за-
почнат промяната, че университетите, освен място 
за знания, са и място, където младите хора развиват 

таланта си, научават се да отстояват себе си и своите принципи.
 Скъпи студенти, не забравяйте, че именно несломимата жажда за 

нови знания и за развитие са онези качества, които ще ви помогнат 
да вървите по пътя като победители, следвайки истината.

 Пожелавам ви преди всичко здраве, за да чертаете нови хори-
зонти, да вървите към висините, за които мечтаете и да постигате 
всичките си цели, които един ден ще ви превърнат в успели и удо-
влетворени от себе си професионалисти. 

 Бъдете горди, бъдете разумни и сбъдвайте себе си!
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Д-р Арбен Мименов

Кмет на Община Сатовча

Добрата инициатива – набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст от община Сатовча в края на календарната година - продължава. Преди 
единадесет години, по идея на Кмета на общината д-р Арбен Мименов за първи път се 
организира кампания за набирането на средства за децата сираци, на които им предстои 
абитуриентски бал с цел да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло за па-
метната за тях абитуриентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините 
според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца 
с увреждане до 16 годишна възраст. Всяка година през месец декември се организират бла-
готворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на 
средства, чрез продажбата на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произве-
дения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други такива, предимно 
от деца и ученици от всичките детски градини и училища от община Сатовча.
Като организатор на мероприятието  кметът на общината се обръща към всички жители 

и гости на община Сатовча, към местния бизнес, както и към всички институции имащи 
отношение към местната администрация, с молба за финансова подкрепа и съпричастност 
към инициативата.
Досега в годините, във всяка една кампания, благодарение на всички вас - дарители се 

подпомагат около 100- 120 деца, към които животът е бил суров, но с усилията на всички 
вас – благодетели тези семейства са имали миг светлина, миг на радост и надежда, че до-
брото е още в нас, че то съществува.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов призовава всеки, който има възможност да 

помогне да бъде част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем и 
тази година да зарадваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от 
морална, така и от парична подкрепа. Да бъдем отново причината, тези семейства да се 
усмихнат, да бъдат по-спокойни за утрешният ден, да стоплим сърцата и душите им. Да 
бъдем заедно и в трудните моменти. 
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ПРИ КАКВИ НАРУШЕНИЯ ЩЕ ПЛАЩАМЕ
ПО-СКЪПА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

До 5 декември земе-
делските стопани, от-
глеждащи овце-майки 
и кози-майки кандидат-
стват за държавна помощ 
de minimis в областните 
дирекции на ДФ „Земе-
делие“. Тази възможност 
важи за фермерите, които 
не са реализирали на па-
зара минимално изиску-
емите количества мляко 
по Схемата за обвързано 
подпомагане за овце-май-
ки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018.  
Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 776 000 
лв., а срокът за изплащане на помощта е до 19 декември 2019 г., 
съобщават от Държавен фонд Земеделие. Помощта се предоставя 
на земеделски стопани, включени в списък, предоставен от МЗХГ.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин 

по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равнос-
тойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни 
години (2017– 2019 г.).
По мярката се подпомагат земеделски стопани, които имат акту-

ална регистрация като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 
1999 г., нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие” и не са в 
производство по несъстоятелност или ликвидация.

ДДДоДо 5555 декември земеме

ДО 5 ДЕКЕМВРИ СЕ КАНДИДАТСТВА
ПО DE MINIMIS ЗА ОВЦЕ И КОЗИ – МАЙКИ



  КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВО ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА 
Краен срок: 12 декември 2019 г.
„Български пощи“ и тази годи-

на обявява харесвания от всички 
деца конкурс „Най красиво писмо 
до Дядо Коледа“.
Всички малчугани, които са 

изписали правилно своя адрес и 
са залепили върху плика пощен-
ска марка с номинал 0.65 лв., ще 
получат много желаното писмо 
лично от Дядо Коледа. За адрес 
на получателя е нужно да пише 
само „За Дядо Коледа“.
За това как ще изглежда всяко 

писмо няма ограничения. Дали 
ще са ръкописни, печатни или 
придружени от изработени от децата изненади решават единствено те.
Най-оригиналните и красиви писма ще получат награди.

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ ОБАМА 2020-2021  
Краен срок: 13 декември 2019 г.
Програмата се стреми да подкрепя 

динамични, сътрудничещи, изгрява-
щи лидери от цял свят чрез иновати-
вен едногодишен академичен опит.
Програмата за стипендии на Фон-

дация Обама ще даде възможност на 
млади лидери от целия свят, които 
вече извършват промяна в своите 
общности, да изведат работата си на 
следващо ниво чрез ново проектира-
на учебна програма, която обединява 
академични, базирани на умения и 
практически обучения.
Програмата за стипендии на Фон-

дация Обама е програма на пълен работен ден, която продължава от август до май.

Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

5 Декември 2019, Четвъртък,
 Годишнина от рождението на Уолт Дисни 
На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дис-

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

 6 Декември 2019, Петък,
 Ден на банкерa
 Отбелязва се с решение на Асоциацията на 

търговските банки в България (дн. Асоциация на 
банките в България) и на Българска народна банка от 1992 г. на църковния 
празник Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден). За първи 
път се чества през 1992 г. в параклиса на сградата на Българска народна банка 

с панахида за загиналите банкови служи-
тели през войните в годините 1912-1913 
г. и 1915-1918 г. Според легендата Св. 
Николай, освен покровител на рибарите и 
мореплавателите, е покровител и на бан-
керите. Преди да го канонизират за светец 
той бил лихвар, който помагал на бедни 
и безпарични, като раздавал богатството 
си, но гледал тези, на които правел бла-
годеяния, да не разберат откъде идват те. 
Преданието казва, че Св. Николай незабе-

лязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може 
да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. 

Hикулден 
На днешния ден Българската православна църк-

ва почита паметта на Свети Николай Мирликийски 
Чудотворец (Никулден) с голям църковен празник. 
Свети Николай, архиепископ Мирликийски е един от 
най- почитните християнски светци. Покровител е на 
моряците и рибарите, и на банкери. Народната традиция 
повелява обредният Рибник и хлябовете се освещават в 
църква или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част 
от рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапе-
зата на Никулден не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите. 
Свети Никола е покровител не само на тези, които са кръстени на името му, 
той е личен и семеен покровител, на който се урежда семейно родов празник, 
наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят роднини, кумове 
и съседи, и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и веселба. 
След прикадяването свещеникът взима опашката на обвития в квасено тесто 
шаран. Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопа-
ват в земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се опази и умножи 
плодородието и семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която е 
във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните жени пришивали на 
капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. В деня на свети Никола 
на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва да има и постни ястия: 
варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. На Никулден празнуват 
Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.

 8 Декември 2019г., Неделя,
 Студентски празник 
Студентският празник - 8-ми декември се чества 

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

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.11.2019 г.
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Мъж, който не можел да плува, влязъл за 
малко в реката и започнал да се паникьосва и 
да се дави. Той пръскал наоколос с ръце и в 
реката почнали да се създават вълни, с които 
той започнал да се бори. Накрая удавникът 
съобразил как трябва да стои над водата и 
постепенно успял да доплува до брега. 
Излизайки от водата, плувецът се огледал 

и видял, че в реката цари пълна тишина и, че 
той се е борил само с тези вълни, които той 
самият е създал.

Всички нещастия започват от нас самите. 
Но ако възстановим реда в мислите си, тези 
нещастия ще приключат. 

ПРИТЧА: УДАВНИК В РЕКАТА 



по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в 
Република България.
За издаването на служебна бележка, удостоверяваща 

извършените задължителни имунизации и реимуниза-
ции и профилактични прегледи на деца съгласно Пра-
вилника за прилагане на Закона за семейни помощи за 
деца, също не се заплаща на личния лекар. Издаването 
на извинителни бележки за отсъствие от училище, 
за явяване на спортни събития, екскурзии и др., не е 
включено в пакета от здравни дейности заплащан от 
бюджета на НЗОК, определен с наредбата по чл.45 ал.2 
от ЗЗО на министъра на здравеопазването и за издава-
нето на съответния документ се заплаща на лекаря по 
съответния ценоразпис.

Въпрос: Имам ли парво на правление за ехография 
на млечна жлеза, предвид че няма 30 години?
Отговор от НЗОК: Първо трябва да се обърнете 

към Вашия личен лекар. Той не издава направление 
за изследването „Ехография на млечни жлези“, но 
може да Ви насочи към лекар специалист – например 
към хирург или към акушер-гинеколог, в зависимост 
от оплакванията. За да бъде извършена „Ехография на 
млечни жлези“ е необходимо личният лекар да издаде 
направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към лекар специалист, 
който ще Ви прегледа и консултира и при необходи-
мост ще назначи изследването „Ехография на млечна 
жлеза” (с код 10.04) от пакет „Образна диагностика“, 
с направление за медико-диагностична дейност (бл. 
МЗ-НЗОК №4).
Високоспециализираната медицинска дейност 

„Ехография на млечна жлеза” (с код 88.73) е вклю-
чена в пакета на лекаря специалист по акушерство 
и гинекология, сключил договор за извършването й, 
и за нея здравноосигурените лица не заплащат. Тази 
дейност се поема от бюджета на НЗОК, ако жената има 
направление (бл. МЗ-НЗОК №3), издадено от нейния 
личен лекар към акушер-гинеколог, сключил договор 
с РЗОК/НЗОК, който ще я назначи с „Медицинско 
направление за високоспециализирани дейности” (бл. 
МЗ-НЗОК №3А).
Възрастовата група, в която попадате, има значе-

ние за прегледите и изследванията, включени в обема 
на профилактичния преглед, който общопрактикува-
шият (Вашият личен лекар) извършва.
Изследването „Мамография на млечни жлези“ на-

пример се назначава от общопрактикуващия лекар 
при извършване на годишния профилактичен преглед 
на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст - 
веднъж на две години – за жени от възрастовата група 
от 50 до 69-годишна възраст включително. Всички 
посещения извън задължителния профилактичен пре-
глед са по повод на остро или хронично заболяване, за 
които лекарят разполага с определена сума за медико-
диагностични изследвания.

ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

• Специализирана извънболнична медицинска по-
мощ се оказва на здравноосигурени лица, на които е 
издадено “Медицинско направление за консултация 
или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-
НЗОК № 3) от лекар/лекар по дентална медицина, 
работещ в лечебно заведение за извънболнична 
медицинска/дентална помощ, и “Медицинско на-
правление за ВСМД” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар/
лекар по дентална медицина от лечебно заведение за 
специализирана извънболнична медицинска/дентална 
помощ (СИМП/СИДП), сключило договор с РЗОК.

• Медицинското направление за консултация или 
провеждане на съвместно лечение може да се ползва 
до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за 
извършване на вторични прегледи от изпълнител на 
СИМП е до 30 календарни дни от датата на извърш-
ване на първичния преглед.

• Изпълнителите извършват медико-диагностични 
изследвания въз основа на “Медицинско направление 
за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 
4), издадено от изпълнител на първична извънбол-
нична медицинска помощ или на специализирана 
извънболнична медицинска помощ (ПИМП/СИМП).

• Медицинското направление за медико-диагнос-
тични изследвания може да се използва до 30 кален-
дарни дни от издаването му.

• В срок до 30 календарни дни от издаването на 
медицинското направление за високоспециализи-
рано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) и 
високоспециализирана медицинска дейност (ВСМД) 
здравноосигуреното лице е длъжно да избере лечебно 
заведение и да уговори ден и час за извършване на 
изследванията.

• Здравноосигуреното лице може да избере лечебно 
заведение за специализирана извънболнична помощ, 
сключило договор с РЗОК, на територията на цялата 
страна, като представи медицинското направление.

• Здравноосигурените лица могат да получат 
лабораторни и специализирани инструментални из-
следвания, специализирани медицински помощни и 
технически средства в избрани от тях самостоятелни 
лаборатории, медицински, дентални, медико-ден-
тални и диагностично-консултативни центрове или 
лечебни заведения за болнична помощ, сключили 
договор с РЗОК.

До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на на-

правените залози и 
данъка от организато-
ри на хазартни игри и 
от оператори на теле-
фонна или друга елек-
тронна съобщителна 
услуга за проведени 
през предходния ме-
сец хазартни игри, 
при които залогът за 
участие е чрез цена-
та на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти декември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
ноември 2019 г. 
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за декем-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за тре-
то тримесечие за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
2 - 8 декември 2019г., брой 47

ОТГЛЕЖДАЩИТЕ ОВЦЕ И КОЗИ-МАЙКИ ПОД 
СЕЛЕКЦИЯ КАНДИДАТСТВАТ ЗА DE MINIMIS  
От 26 ноември до 5 де-

кември 2019 г., земеделски-
те стопани, отглеждащи 
овце-майки и кози-майки, 
които не са реализирали 
на пазара минимално изис-
куемите количества мляко 
по Схемата за обвързано 
подпомагане за овце-май-
ки и/или кози-майки под 
селекционен контрол за Кампания 2018 могат да кан-
дидатстват за държавна помощ de minimis в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов 
ресурс за помощта е в размер на 776 000 лв., а срокът 
за изплащане на помощта е до 19 декември 2019 г.
Помощта се предоставя на земеделски стопани, 

включени в списък, предоставен от МЗХГ, отглеждащи 
овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, 
които не са реализирали на пазара минимално изис-
куемите количества мляко по Схемата за обвързано 
подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол за Кампания 2018.
Общият размер на подпомагането за един земеделски 

стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля 
левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) 
за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

 По мярката се подпомагат земеделски стопани, които 
имат актуална регистрация като земеделски стопани 
съгласно Наредба № 3 от 1999 г., нямат изискуеми за-
дължения към ДФ „Земеделие” и не са в производство 
по несъстоятелност или ликвидация.

КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ РАЗСРОЧВАТ 
КРЕДИТИТЕ СИ ДО 30 НОЕМВРИ 2019Г.,

А ЖИВОТНОВЪДИТЕ – ДО 10 ЯНУАРИ 2020 Г.
Припомняме, че на 30 ноември изтече срокът, в 

който картофопроизводителите могат да подават 
заявления за разсрочване на кредити, дължими към 
ДФ „Земеделие“. Отсрочваше се дължимата към 27 
ноември 2019 г. главница по заеми, получени за заку-
пуване на семена, минерални торове и препарати за 
производство на картофи за 2011 г. Стопаните могат 
да кандидатстват за подкрепата само при условие, 
че дължимата към началната дата за прием лихва е 
възстановена преди подаването 
на заявлението за отсрочване.
От възможността за удъл-

жаване срока на погасяване 
на дължимите суми към ДФЗ 
могат да се възползват само 
кредитополучатели, които през 
2019 г. са отглеждали картофи.
Припомняме още, че се приемат и заявления за 

отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животно-
въдство“, но за тях крайният срок изтича на 10 януари 
2020 г. От възможността за отсрочване на главницата 
и лихвата по предоставените кредити могат да се 
възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити 
за фураж в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението 
се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни 
преживни животни, на които са предоставени заеми 
за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.
Задълженията си ще могат да разсрочат само стопа-

ни, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали 
животни от същото направление, за което са получили 
кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интег-
рираната информационна система ВетИс на БАБХ, а 
за животни, които не подлежат на идентификация – с 
писмо от официален ветеринарен лекар.
Припомняме, че с решение на УС на Държавен фонд 

„Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на 
картофопроизводителите, получили заеми през 2011 
г. и на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Раз-
мерът на лихвата по отсрочването на задълженията е 
в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити 
на кредитополучател, за който е открито производство 
по несъстоятелност по реда на Търговския закон към 
датата на сключване на анекса.

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

СЕ ПОДАВА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  
Националният осигурителен институт (НОИ) на-

помня, че подаването на заявление за отпускане на 
парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да 
бъде извършено и по електронен път.
Това става чрез електронната административна 

услуга, която е достъпна на интернет страницата на 
институцията. Тя се намира в рубриката Е-услуги/ 
Административни услуги. Достъпът до нея се осъ-
ществява чрез използването на квалифициран елек-
тронен подпис или персонален идентификационен 
код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.
Онлайн услугата „Подаване на заявление за отпус-

кане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) 
на основание чл.54а от КСО“ е на разположение на 
потребителите на услуги на НОИ още от средата на 
2017 г. Тя дава възможност всяко осигурено лице, 
което има право на такова обезщетение, да подаде 
необходимите документи без да посещава офис на 
институцията.
Персонален идентификационен код на НОИ се 

издава във всяко едно от териториалните поделения 
на НОИ. Издаването му се извършва за няколко ми-
нути срещу представяне на лична карта. Чрез него 
лицата получават достъп до голям брой е-услуги – 
електронни справки, административни услуги и др.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ДЕКЕМВРИ 2019г.

Въпрос: Предстои ЯМР изследване на баща ми. 
Има подадена молба на 31.10.2019г. по препоръка 
и направление от лекар. Искам да попитам за 
телефон за връзка или мейл да се интересувам на 
коя дата ще бъде ЯМР за си дойда от чужбина. 
Искам да присъствам в деня на изследването. 
Отговор от НЗОК: В конкретния случай трябва 

да изчакате разрешението на директора на районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК) за извършване на 
изследването ЯМР.
Високоспециализираното изследване ядрено-маг-

нитен резонанс се извършва от лекар специалист 
по образна диагностика на основание на издадено 
“Направление за медико-диагностична дейност” 
(бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар специалист от извън-
болничната помощ.
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в 

обхвата на извънболничната помощ, на лекарите 
специалисти е дадена допълнителна възможност да 
го назначават - освен от определените им средства 
за медико-диагностични дейности за тримесечието, 
и чрез  допълнителни средства - допълнителен брой 
ЯМР, разпределяни от съответната районна здрав-
ноосигурителна каса (РЗОК).
За целта лекарят специалист подготвя и представя 

в РЗОК заявление за отпускане на направление за 
изследването ЯМР с придружаваща документация, 
установяваща необходимостта от извършването му. 
Комисията в РЗОК разрешава/или прави отказ за 
ЯМР. Лекарят специалист по служебен път получава 
становището на директора и уведомява пациента.

Въпрос: Издаването на бележка за имуни-
зациите на детето и медицинска бележка за 
отсъствието от училище, заплащат ли се от 
родителите? И съответно всеки личен лекар сам 
ли определя цената?
Отговор от НЗОК: Родителите не заплащат на 

личния лекар на детето за: Оформяне на здравно-
профилактична карта/талон за здравословното 
и имунизационното състояние, предоставяне на 
данни за извършени задължителни имунизации 
за възрастта и издаване на медицинска бележка за 
липсата на контакт със заразно болен, необходими 
за детска градина/училище, както и отлагане на 
имунизации при противопоказания в случаите и 



КАКЪВ Е ЦВЕТЪТ НА ВАШИТЕ ВЕНЦИ?    
Състоянието  на 

венците показва не 
само здравето на зъ-
бите, но и на целия 
организъм. Този тест 
е да се ориентирате 
и да потърсите спе-
циалист: зъболекар 
или лекар, според 
оплакванията. 
Освен това е добре да правите разлика между гинги-

вит и пародонтит. Гингивитът е заболяване на венците, 
което често пъти се дължи на лоша устна хигиена. 
Пародонтитът пък е инфекциозна възпалителна болест 
на зъбите, която може да доведе до болка, разклащане 
и загуба на зъби.

1. Бледорозов цвят – признак на здрави тъкани и 
добра устна хигиена.

2. Тъмночервен - може да има и кръвотечение от 
венците, което означава възпаление предимно от бак-
териален характер. Дали полагате достатъчно грижи 
за зъбите си?

3. Жълтеникав - това може да е симптом за възпале-
ние от вирусен характер.  Такива плаки се образуват и 
при гъбични инфекции.

4. Потъмнели венци - ако повече сте стоели на слънце 
през летните месеци, или по време на отпуска в екзо-
тични места, то може да се промени и цвета на венците. 
Това е увеличеното производство на меланин.

5. Побеляване на венците - може да се дължи или 
на прекарана вирусна инфекция, или налепите да са 
резултат от гъбична инфекция.

6. Сиво – признак на отслабена имунна система или 
на наличие на бактериална инфекция.

ЗАСТУДЯВАНЕТО Е ПОЛЕЗНО
ЗА ОВОЩНИТЕ ДЪРВЕТА  

В края на лятото и началото на есента в някои овощ-
ни градини с основни за страната видове като ябълки, 
круши и др. започна късен цъфттеж, който е неблагопри-
ятен за бъдещия добив и готовността на растенията да 
посрещнат зимните условия.
Защо е така? Нормално е през 

есента дърветата постепенно 
да навлязат в покой. При това 
те се освобождават от листната 
маса, забавят, преустановяват 
или свеждат до минимум ос-
новните физиологични проце-
си в техния организъм.
Горещините в края на август и сравнително топлото 

и безвалежно време през първите два есенни месеца 
неминуемо дават отражение върху жизнените процеси 
в културните растения. При липсата на валежи и непо-
ливен режим на отглеждане беше наблюдавано свиване 
на листата, а по-късно ранен листопад. Така растенията 
намаляват загубата на вода, но отслабва фотосинтезата 
– основният хранителен процес, при който растенията 
образуват необходимите им хранителни вещества и съ-
ответно запаси за презимуване.
В градините, където е направена поливка, е възможно 

събуждане на цветните пъпки, когато температурите се 
задържат по-продължително на високи за сезона стойно-
сти. Нещо повече, образува се завръз, но той не може да 
догони като едрина и качество образувалите се през про-
летта завръзи. Освен това в дървесната корона се запазва 
листната маса. Това е често наблюдавано при ябълките. 
При ранен снеговалеж мокрият сняг остава върху лис-
тата, натежава, изкривява и чупи клоните. Опасност от 
изкривяване и поваляне има за младите дървета.
Ето защо застудяването е полезно. Температурите под 

нулата ускоряват листопада и навлизането на дърветата 
в покой. Някои метеоролози предвиждат сравнително то-
пла зима. Овощарите трябва внимателно да следят прог-
нозата и да съгласуват агротехническите мероприятия с 
нея. Внасянето на бавнодействащите торове и обработ-
ката на почвата трябва да станат преди очакваните вале-
жи от дъжд и сняг.
Резитбените операции могат да започнат поетапно с 

отстраняване на болни, загинали и счупени клони. При 
резитба за подмладяване, просветляване или преоформя-
не на короната също са възможни резитбени операции, 
като отстраняването на водачи и скелетни клони. Така 

стопаните ще печелят време и ще намаляват опасност-
та от нежелани последици като изкривяване и чупене 
на дървета и клони.
Стъблата на дърветата и основата на скелетните кло-

ни трябва да бъдат почистени от старата напукана и 
отделяща се кора. След тази хигиенна мярка следва ва-
росването. В по-големите насаждения през втората по-
ловина на ноември трябва да започне обследването за 
зимуващи вредители (насекоми и акари). От по-горните 
етажи на короната трябва да бъдат отстранени неока-
палите и мумифицираните плодове, засъхналите листа, 
гъсенични гнезда, ако има такива, и др.

НАЧИНИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ
НА ГЛИНЕСТАТА ПОЧВА В ПЛОДОРОДНА
Глинестата почва е плътна, 

неплодородна и от нея не може 
да се очаква добра реколта. 
Съществуват различни видове 
глинести почви (червена, бяла, 
сива, синьо-зелена), като една 
част от тях могат да се превър-
нат в плодородни без много 
финансови разходи и усилия. 
Трудно се поддават на облагородяване синьо-зелената 
и сива глина, а на тези почви не расте нищо.
На тежките глинести почви растенията се развиват 

лошо, често боледуват или загиват от недостиг на 
хранителни вещества. Създаването на благоприятни 
условия за отглеждане на овощни и зеленчукови кул-
тури е свързано с облагородяване на почвата – пре-
връщането и в рохкава, въздухо- и влагопропусклива.
Методи за подобряване състава на глинестите почви
1. Компост и оборски тор
Наторяването на глинестите почви с минерални то-

рове е безполезно, защото те са много плътни и не 
пропускат кислород. За подобряване на структурата е 
необходимо да се обогатят с органични торове.
Като начало може да се започне с внасяне на угнил 

оборски тор, зрял компост или торф. Внасянето на 
пресен оборски тор е възможно да повреди безвъз-
вратно растенията.
Органичните торове се добавят по време на есен-

ната или пролетна обработка, като принципът е: 
„колкото повече, толкова по-добре“. За минимална 
норма се приемат две кофи на квадратен метър земя.
Обработката се извършва на 15-20 см, като на тази 

дълбочина ще се завъдят различни полезни микро-
организми и дъждовни червеи, чиито продукти от 
жизнената дейност ще обогатят почвата. Тя ще стане 
рохкава, въздухо- и влагопропусклива.

2. Отлежали дървени стърготини
Дървените стърготини перфектно разхлабват, 

структурират и обогатяват почвата. За целта трябва 
да бъдат подготвени правилно – внасянето на пресни 
не се препоръчва, защото по време на гниенето ще 
усвоят азота от почвата и ще намалят плодородието.
Неотлежалите стърготини се накисват за един ден 

в 1%-ен разтвор на карбамид.
Препоръчителната доза е една кофа отлежали стър-

готини на квадратен метър.
3. Речен пясък
Речният пясък ще помогне за разрохкване на гли-

нестата почва и за подобряване на нейната структура. 
Той няма да подобри плодородието, а само ще допри-
несе за намаляване на плътността, но ако се добави и 
хумус – тогава ползата ще бъде двойна.
Количеството внесен пясък зависи от плътността 

на почвата и културите, които ще се отглеждат – за 
цветя и зеленчукови култури препоръчителната доза 
е една кофа на квадратен метър, а при отглеждане на 
зеле, ябълкови дървета и цвекло дозата се намалява 
наполовина.
При ежегодна обработка по този начин дебелината 

на плодородния слой ще се увеличи с около 20 см за 
5 години.

4. Сидерати
Отглеждането на сидерати на глинестите почви ще 

позволи те да се структурират, обогатят и ще повлияе 
благоприятно на полезната микрофлора. Подходящи 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

СТОКЕЗИЯ – КАК ДА Я ОТГЛЕЖДАМЕ? 
Стокезия е многогодишно 
красиво растение, което 
цъфти най-често с приятни 
лилави цветчета. Цъфте-
жът започва в средата на 
лятото. Височината на цве-
тоносните клонки достига 
до 30-40 см. Лилавите цве-
тове са най-разпростране-
ни, но съществуват и разновидности на растението, 
цъфтящи в бяло, розово, синьо, жълто.
Местоположение и светлина 
Стокезията се нуждае от обилна светлина, за да 
расте и да цъфти обилно. Поставете я на източен, 
западен или южен перваз. Понася и полусянка.
Температура
Минималната температура за растението през 
зимата е не по-малко от 7 градуса. През лятото мак-
симумът е 27-28 градуса.
Поливане 
Стокезията се нуждае от умерено поливане. Важно 
е да се внимава да не се преполее, защото корените 
загниват. Прекаленото засушаване също не е пре-
поръчително.
Почва
Цветето не е претенциозно към почвата. Обикно-
вената градинска пръст, примесена с малко торф е 
подходяща. Важно е да има добър дренаж, за да не 
задържа излишна вода.
Аспидистра – лесна за отглеждане красавица, която 
носи късмет на дома
Засяване
Семената се засяват през пролетта. Младите расте-
ния израстват бързо и още през лятото започват да 
цъфтят. Семената се посяват на плитко. Саксиите 
се поставят на пряка слънчева светлина. Поливат се 
редовно и умерено до покълването. Младите расте-
ния се разсаждат в отделни саксии и се поставят на 
непряка обилна светлина.

 „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: 

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                                                                                                              

Седи си един човек в кръчмата и по едно време влиза 
китаец и сяда до него. След няколко минути мъжът го пита:

- Знаеш ли карате, кунг-фу, разни такива?
Китаецът го погледнал и рекъл:
- Е добре, защо ме питаш? Защото съм китаец ли?
- Не, бе, защото ми пиеш от бирата....

Пернишка трагедия:
- Не ме биеш, както в началото... Друга ли си имаш?

Сладкарски цех:
- Бих искала да поръчам торта със загорели блатове и 

малко крива от едната страна.
- ???!!!
- Съпругът ми има рожден ден. Нека мисли, че аз съм 

я правила!..

МАРИНОВАНО СИРЕНЕ В ЗЕХТИН       
Необходими продукти:
- 4300 г бяло сирене – краве или козе
- екстра върджин зехтин
- цели зърна пипер
- прясна мащерка и други ваши лю-

бими билки
- сухи чили чушки (по желание) 
 Начин на приготвяне: Поставете нарязаното на 

кубчета сирене в буркан. Добавете зехтина, колкото да 
го покрие. Прибавете подправките и затворете буркана 
с капачка. Съхранявайте в хладилник и го оставете 
така поне един ден, за да може сиренето да поеме от 
вкусовете на съставките.

са следните култури: ръж, фацелия, детелина, люцер-
на, лупина и бял синап.
Тези сидерати оздравяват почвата и подпомагат 

нейното разкисляване. За облагородяване на глинес-
тите почви могат да се използват стъблата и листата 
на царевицата – грубите влакна на растението се раз-
лагат бавно и повлияват положително въздухопро-
пускливостта и плътността.

5. Други компоненти
При много тежките глинести почви може да се из-

ползва дребна баластра. При промяна в температура-
та и влажността тя заставя почвата да се движи и по 
този начин я обогатява с въздух.
За обогатяване на глинестите почви може да по-

могне и перлита, но той е лек материал и трябва да 
се внася така, че над него да остане слой почва ми-
нимум 10 см. Този материал помага да се задържи 
въздух и влага в почвата над него и не позволява да 
се отмиват полезните вещества, постъпващи от торо-
вете и микроорганизмите.


