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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

Предвид настъпващия есен-
но-зимен сезон и с преван-
тивна цел е необходимо да се 
предприемат спешни мерки по 
пожарната безопасност, както 
на всички учреждения, така 
и на частните жилищни сгра-
ди, отопляващи се предимно с 
дърва за огрев. Всеки собстве-
ник или ползвател на сграда е 
необходимо преди започване-
то на отоплителния сезон да 
извърши проверка за добрата 
проходимост на коминните 
тела. При необходимост да се 
извърши почистване и ремонт 
на същите, за да се избегнат 
неприятни инциденти. Необхо-
димо е и превантивно да бъдат 
проверени всички електриче-
ски и газови уреди, с които се 
предвижда отоплението през 
есеннозимния период, както 
и припомняне на безопасната 
работа с тях.

Общинска администрация Сатовча инициира поредното масово 
събиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета в помощ 
на организираната от Благотворителната организация „Капачки 
за бъдеще“, Кампания за набиране на средства за осигуряване на 
втора специализирана линейка за центрове с неонатология клас 3, 
или т.н. детски линейки.
Чрез нарочно разпространена обява Общината съобщи на же-

лаещите да подкрепят инициативата, като ги уведоми, че всички 
капачки, събрани в металните сърца и алуминиеви кенчета на те-
риторията на общината, а и от всеки един от нас, могат да бъдат 
предавани до 17:00 часа на  27 октомври 2022 година (четвъртък) 
пред сградата на Общината, след което ще бъдат транспортирани 
на 29 октомври до пункт на Благотворителната организация „Ка-
пачки за бъдеще“ в Благоевград.
Апелът на общинското ръководство е, че всеки един от нас, 

може да бъде съпричастен с инициативата, да бъде част от благо-
родната кампания и да се включи в нея.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
ПO ПOВOД ДEНЯ НA БЪЛГAPCĸИЯ ЛEĸAP –

19-ТИ ОКТОМВРИ
Увaжaeми лeĸapи,
Имам честта и удоволствието от 

името на екипът ми и лично от 
свое име да Ви поздравя по слу-
чай професионалния Ви праз-
ник 19-ти октомври – Ден на 
българския лекар.
Ден, в който всички ние с 

уважение и благодарност се 
обръщаме към Вас за спа-
сените човешки животи и 
за полаганите грижи към 
нас - пациентите, признание за това, че понякога работите на гра-
ницата на възможностите си и го правите от сърце.
Пожелавам  здраве, силен дух и упоритост в търсенето на все 

по-добри решения  при упражняване на лекарската професия!
Честит празник! Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча

За седма поредна година в община Сатовча се изпълня-
ва програмата „Забавно лято, грижовна есен”, осъществя-
вана със съдействието на Кметът на общината д-р Арбен 
Мименов  и Фондация BCause в партньорство с МБАЛ 
„Света София“ град София, финансово подпомогната от 
„Филип Морис България“ ЕООД.

 Инициативата - безплатни медицински прегледи за въз-
растни хора е част от Програмата „Забавно лято, грижовна 
есен“, която се осъществява с финансовото съдействие на 
Филип Морис Интернешънъл, като част от инициативите 
на компанията за корпоративна социална отговорност за 
подпомагане на общности в различни тютюнопроизво-
дителни региони и общини. В  дните от 14-ти до 16-ти 

октомври 2022 година в селата:  Сатовча, Слащен, Кочан и Вълкосел  се проведоха безплатни 
специализирани медицински прегледи  от  медицински специалисти: съдов хирург, гастроен-
теролог, ортопед и очен лекар от МБАЛ „Света София“ град София, при които имаха възмож-
ност възрастните хора от община Сатовча да се прегледат и  консултират за здравословното си 
състояние. По думите на специалистите голям процент от хората имат нужда от допълнителни 
изследвания и лечение, които са били насочени веднага, а има и много случаи, в които се откри-
ват здравословни проблеми, за които хората дори не са подозирали, като например  диабет, хи-
пертония, глаукома, в това число и вродени аномалии, за които хората също нямали представа. 



Имало едно време един далечен остров, на който 
живеели всички човешки чувства и състояния – Ра-
достта, Тъгата, Суетата и всички останали, включи-
телно и Любовта. Но един ден им било съобщено, че 
островът е започнал да потъва и трябва възможно 
най-скоро да го напуснат. Затова всички се качили 
на своите лодки и се приготвили за отплаване. 
Останала само Любовта. Тя била много силно 
привързана към това място и искала да бъде там 
до последния възможен момент. Но когато видяла, 
че островът е потънал почти напълно, решила и тя 
да потърси помощ.
В това време покрай нея минало Богатството с 

една огромна лодка. Любовта го попитала:
– Богатство, ще ме вземеш ли със себе си?
А то отвърнало:
– Не, не мога. Има много злато и сребро в лодката 

ми и няма никакво място за теб…
Тогава Любовта се обърнала към Суетата, която 

също минавала наблизо в красив плавателен съд.
– Суета, моля те, помогни ми!
– Не мога да ти помогна, Любов. Ти си толкова 

мокрa, че ще съсипеш новата ми лодка... – оправ-
дала се Суетата.
Заоглеждала се Любовта в търсене на своето 

спасение и видяла тогава Тъгата. Помолила за 
помощ и нея:

– Тъга, нека дойда с теб!
Но и тя не се съгласила:
– Ах, Любов! Толкова съм нещастна, че имам 

нужда да остана сама…

В този мо-
мент покрай 
тях  минало 
Щас т и е т о , 
н о  т о  пъ к 
била толко-
ва щастливо, 
че  дори  не 
чуло, когато 
Любовта  го 
повикала…
Отчаяла се Любовта и започнала да плаче. 

Тогава от някъде дочула глас да я вика:
– Ела, Любов, аз ще те взема със себе си – казал 

един старец. Любовта не го познавала, а и била 
толкова развълнувана, че ще успее и тя да се спаси, 
та забравила да попита за името му.
Когато стъпили на твърда земя, старецът си 

тръгнал по своя път. Едва тогава Любовта осъз-
нала, колко много му дължи. Бързо изтичала при 
Мъдростта и попитала:

– Мъдрост, кой беше този, който ме взе със себе 
си и спаси живота ми?
Мъдростта отговорила:
– Това беше Времето.
– Времето ли? – учудила се Любовта. – Но защо 

от всички, единствено то се съгласи да ме вземе 
със себе си?

– Защото само Времето е способно да разбере, 
колко велика е Любовта и да й помогне да оцелее, 
въпреки трудностите! – усмихнала се Мъдростта.

20 Октомври 2022 година, Четвъртък,
Световен ден за борба с остеопорозата 
Отбелязва се по инициатива на Националното дружество 

за борба с остеопорозата на Великобритания с подкрепата 
на Световната здравна организация (СЗО). Остеопорозата е 
болест, при която плътността и качеството на костта се вло-
шават, което води до намаляване на здравината на скелета и 
повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и 
китката. Остеопорозата е обществен здравен проблем в глобален мащаб, който засяга 
една на всеки три жени и един на всеки петима мъже. Значението на проблема нараства 
поради увеличаващото се дълголетие в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми 
и често първият знак за наличието на остеопороза е фрактурата. Поради всички тези 
причини остеопорозата често е наричана „тихата епидемия”. Генетичните фактори в 
голяма степен определят дали даден човек има повишен риск от остеопороза. В до-
пълнение, вторичните рискови фактори като медицински проблеми и съответните им 
лечения, влияят негативно върху здравето на костите, както и фактори, произтичащи 
от начина на живот, като нездравословно хранене, липса на физически упражнения, 
тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол. Мерки, които да намалят риска от 
остеопороза и свързаните с него фрактури, са редовните упражнения, диета с доста-
тъчен прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, 
здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи, за да може да се постави 
ранна диагноза. За хора с висок риск от фрактури са на разположение редица лечения, 
които значително намаляват риска от фрактури.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА
ДИЗАЙН НА МЛАДЕЖКА НАГРАДА

Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта! Идеята е да 
се отдаде значимото, да се окаже подкрепа и да се взаимодейства с младите хора, черпейки 
вдъхновение от техните идеи, стремежи и визии.
Фокусът се поставя върху оформянето на бъдещото развитие на Съюза и на обществото 

като цяло. Европейската година на младежта ще допринесе за повишаване на осведоме-
ността относно възможностите за младите хора да станат активни и ангажирани граждани 
на европейско, национално и местно равнище, както и участници в промяната, вдъхновени 
от чувство за европейска принадлежност.
Каква е целта на конкурса?
С цел да стимулира креативното дизайнерско 

мислене на младите хора в рамките на устойчивото 
развитие, Министерството на младежта и спорта обя-
вява национален конкурс за изработване на дизайн на 
младежка награда.
Кой може да участва в конкурса?
Ако сте на възраст от 15 до 29 години,
Ако имате интерес към дизайна,
Ако имате креативни идеи и желание да ги реали-

зирате!
Как да се включите?
Онлайн в периода 16 септември – 26 октомври 2022 г.
Изпратете проект на наградата (снимка, графичен проект), кратко описание на визията, 

мотивацията, вплетените символи, идеята на модела и материалите за изработка на елек-
тронна поща: youth.policy@mpes.government.bg.
Критерии за оценка?
Наградата да бъде тип статуетка;
Материалите, от които трябва да се изработи наградата, трябва да са вид естествени, ре-

циклирани или екологични материали (които не замърсяват околната среда при разлагане);
Проектът да бъде в мащаб 1:1;
Размери: 25/30 см;
Продуктът трябва да може да се мултиплицира многократно;
Ще бъдат насърчавани уникални и иновативни идеи по отношение на дизайн и материали;
Моделите трябва да носят младежки дух и да отразяват младежкия творчески устрем;
Ще бъдат насърчавани нестандартни, уникални, креативни и еко-ориентирани 

младежки идеи.
Селекционна комисия ще оцени и избере най-добрите идеи и ще ги представи на:
- интернет страницата на Министерство на младежта и спорта;
- интернет страницата на Национална информационна система за младежта;
- във Фейсбук страницата на НИСМ.
Мотивация:
Победителят в конкурса ще бъде представен и награден по време на финалната конфе-

ренция на Европейската година на младежта;
Изработената от него награда ще бъде връчена на номинираните участници в дейностите 

на Европейската година на младежта, както и на номинираните младежи доброволци за 
Международния ден на доброволеца – 5 декември;
Спечелилата конкурса младежка награда ще бъде изложена в сградата на Министерството 

на младежта и спорта като постоянна експозиция;
Допълнителни указания:
Авторските права се съблюдават, съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
Авторът на Националната младежка награда предоставя изключителното право за 

използването ѝ от Министерство на младежта и спорта, чрез подписване на декларация;
Националният конкурс за изработване на дизайн на младежка награда се реализира от 

Министерство на младежта и спорта в изпълнение на проект „Европейска година на мла-
дежта, Национални координатори – България“, финансиран от Европейската комисия.

17 Октомври 2022 година, Понеделник,
Световен ден за борба против нищетата
 Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия 

генерален секретар на ООН Хавиер Перес де Куе-
ляр и на френската благотворителна организация 
„АТД - Кар Монд“, одобрена с резолюция 47/196 
на Общото събрание на ООН от 22 декември 1992г.

18 Октомври 2022 година, Вторник,
Православната църква почита паметта на Св. Лука

Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде 
следвали своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос 
избрал още седемдесет ученици и ги пратил да пропо-
вядват Неговото учение по градове и села. В числото 
на седемдесетте ученици бил и св. Лука. Той бил родом 
от Антиохия, където на младини изучавал медицина 
и живопис. След време дошъл в Йерусалим. Слушал 
проповедта на Спасителя. Поразен бил от силата на 
Христовите думи и чудеса. Станал Христов ученик. 
На него и на Клеопа, Христос се явил след възкресе-
нието си. Били на път за Емаус, те вече били чули за 
възкресението на Господа и разговаряли по пътя за 
него. Ненадейно Христос се приближил до тях като 
обикновен пътник. Те не го познали и той ги заговорил. 
После продължил с тях по пътя и накрая, Господ влязъл 

в дома, където отивали. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благословил 
го, преломил го и им подал по късове. Тогава им се отворили очите. И те го 
познали. Но той станал невидим за тях... Св. апостол Лука бил спътник на 
Св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия. Свети Лука е написал 
третото евангелие (според реда в Новия завет), а именно Евангелието от Лука, 
и Деяния на апостолите. Българската православна църква почита паметта 
на Св. апостол и евангелист Лука на 18 октомври. В същия ден Българската 
православна църква почитта паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска, 
както и на светия мъченик Марин и на св. Преподобни Юлиан Пустинник. 
Празник на художниците
 Отбелязва се в деня на Свети апостол Лука, 

който се счита за пръв християнски иконописец. 
Свещеното предание говори, че той нарисувал две 
икони - на св. Дева Мария с Божествения Младенец 
на ръце, и на светите апостоли Петър и Павел. По 
този начин слага началото на църковната иконопис. 

19 Октомври 2022 година, Сряда,
 Ден на Българския лекар 

Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на 
Българския лекарски съюз в деня на църковния 
празник преп. Йоан Рилски чудотворец. Свете-
цът е избран за покровител на българския лекар, 
тъй като според преданието той е „извършил 
много чудеса през живота си и подир смъртта 
си: нахранил овчари, излекувал с молитвата 
си един побъркан, изцерява от разни болести 
благочестиви люде, опазва манастира си чрез 
своята благодатна сила“. На 19-и октомври 
по традиция се връчва и отличието „Лекар на 
годината“. Почита се Йоан Рилски Чудотворец.

 На 19 октомври Православната църква почитта паметта на скромния 
отшелник от Рила планина, когото още приживе наричали земен ангел и 
небесен жител. Преподобният Йоан Рилски Чудотворец е най-великият 
български светец, в чието лице народът вижда покровител и застъпник пред 
Бога. Свети Иван Рилски e роден около 876 г. в село Скрино (Дупнишко), 
прекарва целият си живот в отшелничество в пост и молитва за благополу-
чието на хората. На 70-годишна възраст преподобният Иван Рилски блажено 
починал на 18 август 946 г., погребан е в пещера, където прекарва по-голя-
мата част от живота си. 34 години след успението си св. Йоан се явил на сън 
на учениците си и им казал да пренесат тялото му в крепостта Средец (дн. 
София). Като отворили гроба му, монасите видели нетленно и благоуханно 
тяло. Прославяйки Бога, с чест те го пренесли в София. Това станало на 19 
октомври – ден, в който оттогава се чества тържествено неговата памет. В 
Средец мощите на светеца били пазени в продължение на два века, през 1183 
г. мощите са пренесени в Унгария, но скоро след това отново са върнати в 
Средец. През 1195 г. на същият ден цар Асен I тържествено пренася мощите 
на Свети Йоан в Търново, където остават почти три столетия. През 1469 г. 
реликвата е върната в Рилския манастир. Свети Йоан Чудотворец се почита 
няколко дни в годината - 18 август и 19 октомври със съответните служби 
и литургии, като 19 октомври е патронен празник на Рилския манастир, 
празник на Семинарната църква от Софийската семинария и на всички 
храмове в България, които носят името на Св. Йоан Рилски.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

Н О В И Н И
17 - 23 октомври 2022г., брой 39

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

ПРИТЧА: САМО  ВРЕМЕТО  Е  СПОСОБНО  ДА  РАЗБЕРЕ



ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ГЛЕДАНЕ НА
БОЛЕН ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
Една от нуждите, 

които обезпечава за-
конодателството, е да 
се повишат възмож-
ностите за приспосо-
бяване на режима на 
работа към индиви-
дуалните потребно-
сти на работника или 
служителя, произти-
чащи от семейните му и лични задължения.
Едни от тези потребности често са случаите, в които 

се налага да се осъществява грижа за болен член от 
семейството или както пандемичната обстановка в 
страната от последните две години наложи - гледане на 
дете под карантина до изтичането на нейния срок, както 
и други подобни ситуации, свързани с обгрижването на 
член от семейството по здравословни причини.
В закона е посочено, че парично обезщетение при 

условията и в размера на паричното обезщетение за 
временна неработоспособност поради общо заболяване 
се изплаща и за гледане или належащо придружаване 
за медицински преглед, изследване или лечение в 
страната или в чужбина на болен член на семейството 
над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 ка-
лендарни дни през една календарна година.
Обезщетение са изплаща и за гледане или належащо 

придружаване за медицински преглед, изследване или 
лечение в страната или в чужбина на болно дете до 
18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една 
календарна година общо за всички осигурени членове 
на семейството.
Също така и за, гледане на дете под карантина до 

18-годишна възраст, болно от заразна болест - до из-
тичането на срока на карантината, за гледане на болно 
дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за 
болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през 
което осигуреният е бил в заведението. Обезщетение 
се заплаща и за гледане на здраво дете до 12-годишна 
възраст, върнато от детско заведение или училище, по-
ради карантина на заведението или на училището, или 
на отделна група или клас в него, или поради карантина 
на детето - до изтичането на срока на карантината.
Важно е да се уточни, че за един и същи осигурителен 

случай за едно и също време, парично обезщетение 
може да се изплаща само на един осигурен член на 
семейството.
За гледане на хронично болен член на семейството 

парично обезщетение се изплаща само при изостряне 
на заболяването, като за членове на семейството на 
осигуреното лице се считат неговите възходящи и 
низходящи по права линия, съпругът и съпругата.
Паричното обезщетение се изплаща и за гледане 

на дете, настанено при близки, роднини или приемно 
семейство.
Справка:
чл. 45 от КСО
чл. 26 от Закона за закрила на детето

СТОПАНИТЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА
ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ ДО 28 ОКТОМВРИ
До 28 октомври 2022 г. Държавен фонд 

„Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) при-
ема заявления по схемата „Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски стопани, свързани с изпъл-
нение на мерки по Националната програма за кон-
трол на вредителите по трайните насаждения през 
зимния период”.
Приемат се доку-

менти за закупува-
не на продукти за 
растителна защита 
и продукти за уско-
ряване процесите 
на гниене на лис-
тата на овощните 
видове, които се 
прилагат през ес-
ента – в периода 
на масов листопад. 
Срокът за отчитане на дейностите е до 21 ноември, а 
до 12 декември ще бъдат изплатени средствата.
Финансовата подкрепа е в размер до 120 лева на 

хектар с ДДС. Важно е да се знае, че се подпомагат 
направени разходи за продукти за растителна защи-
та, които са извършени след подаване на писмено 
заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния 
етап от борбата с вредителите да е започнала.
Средствата се изплащат само за продукти за рас-

тителна защита, закупени от лица, които са търго-
вци по смисъла на Търговският закон и притежават 
удостоверение за търговия с продукти за растител-
на защита. Другото изискване е те да са включени в 
публичния регистър на БАБХ за разрешените за упо-
треба продукти за растителна защита.
Помощта се предоставя на два етапа. Първият е 

през пролетта. При него стопаните получиха до 324 
лв. на хектар с ДДС.
Указанията за прилагане на държавната помощ са 

публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 20-ти октомври:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат де-

кларации за вътресъюзен 
внос (пристигания)/вътресъ-
юзен износ (изпращания), съ-
гласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за 
новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо 
задължение с първи референтен 
период месец септември 2022 г.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец септември за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
септември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 октомври.
До 31-ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-

ните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвърто тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

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

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2022г.

ИНДИКАТИВНИЯТ ГРАФИК ЗА
КАМПАНИЯ 2022 Е ОБЯВЕН

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция (ДФЗ – РА) публикува Индикативния график за 
предстоящите оторизации до края на годината по схе-
мите и мерките за директни плащания за Кампания 
2022. Графикът е обявен на сайта на ДФЗ – РА.
Първото плащане към фермерите ще бъде направе-

но по преходната национална помощ за овце-майки и 
кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3). 
Стопаните ще получат първи транш по схемата от 1 до 
10 ноември.
Субсидиите по схемата 

за преходна национална 
помощ за говеда и биволи, 
необвързана с производ-
ството (ПНДЖ 1), са пред-
видени да бъдат наредени 
в периода от 10 до 20 но-
ември. Целта е бюджетът 
по схемата да бъде изпла-
тен в максимален обем още при първия транш.
Оторизациите по схемите за обвързана подкрепа в 

сектор „Животновъдство“, заложени в Индикативния 
график, ще започнат от началото на декември. Прево-
дите по 8-те отделни схеми ще се извършат поетапно 
– до 20 декември. Припомняме, че в периода от 5 до 
31 октомври, фермерите трябваше да докажат пред 
ДФЗ – РА с документи произведената и реализирана 
продукция.
От 10 и 20 декември ще бъде разплатена и помощта с 

най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на 
площ.  Субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с 
природни или други специфични ограничения“ (НР1/
НР2/НР3) ще бъдат преведени в същия период – от 10 
до 20 декември 2022 г.

 ДФЗ – РА ще направи всичко възможно за да изпла-
ти финансовата подкрепа по мярка 12 „Плащания по 
Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ преди 
Нова година – от 20 до 30 декември. Средствата ще 
бъдат изчислени по първоначалния слой „Площи до-
пустими за подпомагане“ при условие, че Фондът сво-
евременно разполага с данните в него.  
Напомняме на кандидатите, заявили схемите и 

мерките на директните плащания, че Индикативният 
график е указателен и има за цел да ориентира пред-
варително земеделските стопани за предстоящите пла-
щания към тях.

УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА С ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП И 
ИЗТИЧАЩ КЕП ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТА 

С Е-УСЛУГИТЕ В НОВИЯ ПОРТАЛ НА НАП
В средата на октомври достъпът до стария пор-

тал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян. 
За ползването на новата платформа за е-услуги не 
се изисква подаване на заявление от потребителите, 
които са с КЕП с вписан идентификатор на автора 
на подписа, в качеството им на граждани или като 
законни представители (при юридическите лица). 
Упълномощените лица, които са ползвали стария 
портал с КЕП, ще продължат да имат същите права 
и в новия. 
Упълномощените лица с частичен достъп до е-услу-

гите на НАП в стария портал, ще могат да ги ползват 
и в новата платформа, но до датата на валидност на 
квалифицирания електронен подпис (КЕП), посочен 
в подаденото от тях онлайн заявление за достъп до 
упълномощено лице. За да продължат да работят в об-
новения портал като пълномощници с новия си КЕП 
и след тази дата, е необходимо да подадат онлайн за-
явление за достъп на упълномощено лице, след което 
да го потвърдят в офис на НАП. Друга възможност за 
това е да изпратят през е-портала електронно извес-
тие до задълженото лице, което представляват, и то да 
потвърди достъпа им. Начините за ползване на е-услу-
гите с КЕП са описани изчерпателно в „Правилата за 
ползване на електронните административни услуги на 
Националната агенция за приходите (НАП), предоста-
вяни с квалифициран електронен подпис (КЕП)“. 
Информация за крайната дата на валидността на 

достъпа за конкретно лице и услуга са получили ли-
цата с изтичащ срок на достъп до края на годината 
чрез уведомителни писма, както и може да се намери в 
новия Портал за електронни услуги на НАП в секция  
„Управление на достъпи и на контактна информация“,  
услуга „Заявление за достъп на упълномощено лице“ 
и избор на бутон „Упълномощители“.

каса (РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 и (ЕО) 
Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на европейски 
удостоверителни документи между осигурителните 
институции в ЕС, местната здравна каса има задълже-
нието да изиска този, както и всякакви други документи, 
свързани със здравното осигуряване.
Възможен вариант за издаването на формуляр S1 е 

да подадете заявление по образец в съответната РЗОК  
- лично или чрез упълномощено лице, по пощата или 
електронна поща и/или подписано с Квалифициран 
електронен подпис.
Тъй като РЗОК издава формуляра при наличие на 

законовите предпоставки съгласно европейските ре-
гламенти за координация на системите за социална си-
гурност, за уточняване на случая следва да се обърнете 
към съответната районна здравноосигурителна каса 
(РЗОК). Адресите и телефонните номера на  РЗОК са 
публикувани на интернет страницата на НЗОК - www.
nhif.bg - меню „Контакти“.

Въпрос: Имам 10 месеца от тази и миналата 
година, в която съм работил на трудов договор в 
Люксембург и съм здравно осигуряван там. За тези 
месеци системата на НАП показва, че няма данни 
за здравно осигуряване.
Каква е процедурата за получаване на информация 

и признаване на здравноосигурителните вноски от 
Люксембург /страна от Европейския съюз/ тук?
Отговор от НЗОК: Формулярът, който служи за 

удостоверяване на придобити в държава членка на ЕС 
здравноосигурителни периоди, е S 041.
Той се изисква по служебен път чрез официално 

кандидатстване от Ваша страна в  съответната районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК) или в Централното 
управление на Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 и (ЕО) 
Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на европейски 
удостоверителни документи между осигурителните ин-
ституции в ЕС, РЗОК/НЗОК ще изиска този документ от  
компетентната чужда здравноосигурителна институция.
За целта е необходимо да подадете  заявление по 

образец - „Заявление за служебен обмен на документи 
за завършени здравноосигурителни периоди съгласно 
член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) от 
Регламент (ЕО) № 987/2009“), което е публикувано на 
интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg в рубрика 
„Международни въпроси“, подрубрика „Европейска 
интеграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурител-
ни периоди, придобити в различни държави от ЕС“ – 
(https://www.nhif.bg/page/192).
За допълнителна информация във връзка с подаване 

на документите може да се обадите в ЦУ на НЗОК на 
тел.: +359 2 965 9116 или в съответната РЗОК. Адресите 
и телефонните номера на  районните здравноосигури-
телни каси са публикувани на интернет страницата на 
НЗОК в меню „Контакти“.
Получения  формуляр S041 от Люксембург трябва 

да представите в териториалната дирекция офис на  
Националната агенция за приходите (НАП) по посто-
янен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени в 
документа, месеците без данни за здравно осигуряване 
в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран 
здравноосигурителният Ви статус.

Въпрос: Живея от 6 месеца при сина ми в Мад-
рид, Испания. За да кандидатствам за здравна 
осигурителна карта в Испания ми изискват фор-
муляр S1, от страната в която съм осигурена, 
тоест България. Може ли да ми издадете този 
формуляр без да е нужно да идвам в България?
Или трябва лично да идвам до България. Фор-

мулярът предполагам трябва да се преведе на 
Испански?
Отговор от НЗОК: Чрез официално кандидатства-

не  от Ваша страна  в испанската здравноосигурител-
на институция, формуляр S1/S072 „Регистрация за 
медицинска помощ“ може да се изиска по служебен 
път  от  съответната районна здравноосигурителна 



ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЧЕРИ ДОМАТИ В САКСИИ

Чери доматите са сред най-желаните от градинарите. 
Засадете домати в саксии и след два месеца ще имате 
пресни зеленчуци на балкона си. Доматите изобщо не 
са претенциозни и растат при всякакви условия, ако 
имат много слънце! За сметка на това ще ви изненадат 
приятно с вкусови и кулинарни качества.
Освен да се влагат в класически салати с краставици 

и домати, чери доматите намират приложения почти 
навсякъде. Те са страхотни за италиански пици, сосове 
за спагети, ризото с манатарки. В сурово състояние пък 
придават свежест на всяка богата запеканка или солена 
торта. Въобще, ако имате чери домати под ръка, винаги 
можете да направите от нищо нещо и да впечатлите 
неочаквани гости без особено подготовка.
Но за да разполагате с чери домати, трябва или да 

притичате до най-близкия магазин или сами да си ги 
отгледате. А както знаем, по-вкусно и полезно от до-
машното няма!
Лесно е да от-

глеждате  чери 
домати в саксии, 
защото тези рас-
тения се адапти-
рат много бързо 
към различни ус-
ловия на живот. 
Но те се нуждаят 
от много слънце, през по-голямата част от деня.
Ако имате балкон или слънчева тераса, можете да 

отглеждате много зеленчуци в саксии и сандъчета. А 
чери доматите са сред най-продуктивните. Дори се пре-
поръчват сортове чери домати с малки и червени или 
жълти плодове, особено ароматни и сладки. Но ако сте 
неопитни градинари, започнете с един цвят.
Можете също да отглеждате саксийни домати, ако 

имате градина, но имате твърде малко място за зелен-
чуци или солена и пясъчна почва. При тези условия мо-
жете да създадете малка саксийна зеленчукова градина с 
качествена почва и ще давате плодове през цялото лято.
Отглеждането на чери домати в саксии е изключител-

но лесно, стига да следвате няколкото прости съвета, 
които ще намерите тук.
Първото нещо, с което трябва да се сдобиете, са семе-

на за чери домати. Има много разновидности и екзотич-
ни сортове, но ако ще отглеждате чери домати за първи 
път, най-добре заложете на най-обикновен сорт. Имайте 
предвид, че ще са ви нужни само няколко семена, тъй 
като дори две растения са напълно достатъчни за едно 
неголямо домакинство.
Най-подходящи за отглеждане на открито за нашите 

климатични условия са средноранните и късни сорто-
ве чери домати. Има вариант и да се сдобиете с готов 
разсад от пазара.
Семената чери домати се засаждат в кофички, пълни 

с почвено-торфена смес. За да се сдобиете с разсад. 
кофичките се поставят на слънчево място. Могат да 
се използват кофички от кисело мляко, както и празни 
мини саксийки от цветарски магазин.
Разсадът от домати е готов за засаждане в почвата след 

около месец. Силните растения се разсаждат в голяма 
саксия, достатъчно голяма, за да поеме кореновата им 
система. В нея трябва да се насипе сух естествен тор.
Пригответе дълбоки саксии, дълбоки около 30 - 40 см 

и широки, поставете първия слой от фин чакъл, смесен с 
почвата, а след това плодородна почва, богата на хумус. 
Добавете шепа бели топчета агроперлит, които запазват 
влагата в корена на растението.
Растението се изважда заедно с пръстта от кофичката 

и се засажда, като в пръстта трябва да влезе цялата ко-
ренова система до зелената част на стеблото. Дупката 
се запълва с пръст и отгоре се натиска здраво върху поч-
вата около основата на растението. Полива се обилно. 
Саксиите чери домати се поставят на южната тераса.

КАК ДА ПОЧИСТЯ ЗАГОРЕЛИ КОТЛОНИ
Всички  оби -

чаме да хапваме 
вкусни гозби, но 
никой  не  оби-
ча да почиства 
кухнята след го-
твене. И така на 
плещите на дома-
кинята остават да 
се погрижи не само за купчината мръсни съдове, но 
и за загорелите котлони, които са неминуемо налице.
Трябва да признаем, че почистването на загорели 

котлони е не само досадно и трудоемко, но може да 
се окаже истинско предизвикателство, особено някои 
по-упорити петна.
В търговската мрежа у нас се продават редица 

препарати, които улесняват процеса на почистване и 
премахването на петната.
Трябва да внимавате при избора им, защото част от 

тези препарати са подходящи само за старите печки 
и котлон и не бива да се използват върху новите ке-
рамични или индукционни плотове.
Независимо дали ще почиствате от по-старите 

загорели котлони или керамичен плот, първото и 
най-важно нещо е да обработите замърсяването с 
препарат. Това може да е любимия ви обезмаслител, 
специализиран препарат да премахване на петна или 
домашно приготвена паста от сода за хляб и вода.
Оставете препаратът да подейства поне 15-20 мину-

ти, след което почистете внимателно с мека кърпа. И 
докато при по-старите печки е допустима употребата 
на препарати с абразивни частици и дори по-усърд-
ното търкане, то при керамичните плотове това не 
бива да се прави.
В случай, че замърсяването е твърде упорито, тогава 

опитайте да поставите върху замърсяването чиста 
сода бикарбонат, да полеете леко с оцет и за изтриете 
с мека кърпа или домакинска хартия.
В помощ на домакините има и специални остриета 

за почистване на керамични плотове, с чиято помощ 
ще отстраните всякакви замърсявания, дори без да 
използвате допълнително препарат.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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!

Влиза жена при доктора, цялата в кръв и синини.
- Къде се подредихте така?
- Докторе, всеки път, когато мъжа ми се прибере 

пиян ме смазва от бой!
- Мхм... Имам рецепта за вас...Следващия път 

като закъснее мъжа ви си пригответе чай от лайка 
и когато влезе започнете гаргара.
Цлед 2 седмици идва жената при доктора - без 

синини
- Докторе, вие сте просто магьосник! Мъжа ми с 

пръст не ме е пипнал!
- Виждате ли колко помага да не дуднете..

ЧЕРВЕНИ  КАРТОФИ  -  КАКВО 
ТРЯБВА  ДА  ЗНАЕМ  ЗА  ТЯХ? 
Картофите са едни от първите пренесени от Но-

вия свят зеленчуци, които се адаптират отлично 
на европейска почва и бързо намират място сред 
предпочитаните храни.
Сортовете картофи в световен мащаб са към 4 

хиляди. Ориентирането сред това огромно разноо-
бразие е според начина им на отглеждане, който е 
пряко свързан от избора на подходяща почва; време-
то на прибирането им; вкусови качества; хранителна 
стойност и цвят.
В България са 

разпространени 
около 70 от по-
знатите сортове, 
като особен ин-
терес предизвик-
ват  червените 
картофи заради 
по-нестандартния си цвят. Всъщност червените 
сортове не са нещо ново, те са познати отдавна у 
нас и са отглеждани основно като картофи за печене.
Червените картофи са с цвят на кожата от розов 

до червен, а месото им е от светложълто до жълто. 
Уникално вкусни и подходящи са за печене, тъй като 
се разпадат лесно при топлинната обработка.
Безспорно най-търсен сорт червен картоф е Бир-

гит. Той принадлежи към средно-ранните сортове, 
отлично адаптирани на нашите почвени и атмос-
ферни условия, тъй като са много устойчиви на 
основните болести по картофите.

Клубени-
т е ,  ко и то 
се оформят, 
са  от  едри 
д о  мн о го 
едри. Кора-
та е светло 
червена ,  с 
н а с и т е н о 
жълта плът. 

Съхранява се много добре за продължително време, 
а вкусовите му качества и атрактивният му вид го 
правят подходящ както за домашна употреба, така 
и в ресторантския бизнес. Подходящ е и за салати 
и готвени ястия с картофи.
Сорт Кондор представя червените сортове със 

светло жълта вътрешност и много добри вкусови 
качества. Тези картофи са подходящи за печене, 
варене и пържене. Правилната им форма ги прави 
много приятни при почистването и рязането им. 
Те също са едър сорт, но среднокъсен. Устойчиви 
са на засушаване и са подходящи за съхранение и 
консумация през зимата.
Ред Скарлет е сорт червени картофи, който е мно-

го популярен и е селектиран в Холандия и се счита 
за едно от най-добрите им достижения. Основното 
му достойнство е бързото му узряване, той е ра-
нен сорт. Може да се консумира едва 45 дни след 
засяването му, а масовото прибиране е след 70-80 
дни. Високо устойчив е на болести, вредители и 
засушаване, а отличният търговския вид на този 
червен картоф не е без значение. Плодът е среден 
по размер, с червена кожа, а вътрешността е нежно 
жълта. При топлинна обработка не се разварява, 
вътрешната част не променя цвета си.
Ако имате червени картофи под ръка, лесно мо-

жете да си направите картофи на фурна, картофи 
соте, картофена запеканка, картофено руло или 
картофени кюфтенца.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

ЯХНИЯ  ДА  СИ  ОБЛИЖЕШ  ПРЪСТИТЕ   
Продукти: 
• картофи - 4 - 5 средни
• моркови - 1 бр.
• чушки - 1 бр. Сиврия
• лук - 1 глава
• грах - 1 малка консерва
• свинско месо - 400 г
• зеленчуков бульон - част от едно кубче
• сол - на вкус
• черен пипер - на вкус
• червен пипер - 1 с.л.
• дафинов лист - 2 - 3 бр.
• магданоз
Приготвяне:  
Задушавам в ти-

ган за кратко наря-
заното месо, след 
което го запържвам 
съвсем леко.
Изкарвам от тига-

на и в същата маз-
нина слагам зелен-
чуците, предварително изчистени и нарязани, леко 
да се запържат. След като поомекнат добавям граха, 
запържвам за 2-3 минути.
Добавям две супени лъжици доматено пюре, раз-

мито с вода, разбърквам и към продуктите връщам 
месото.
Добавям нарязаните на не много едро картофи, за-

ливам с малко вода да се задушат, прибавям магданоз 
и подправките.


