
5 - 11 октомври 2015 г., година (XI), 40 /520

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

На основание чл.14, Глава трета от Вътрешен 
правилник на Общински фонд „С един лев в по-
мощ на болните деца от община Сатовча”  Ви 
предоставям следната информация за второ че-
тиримесечие на 2015 година:
За периода от 01.05.2015 – до 31.08.2015 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” са постъпили 
общо 4649.00 лева. По решение на Комисията за 
второ четиримесечие на 2015 година са разход-
вани общо 5490,00 лева, от които 1000,00 лева за 
подпомагане на Иванина Георгиева Караджова 
от село Вълкосел, 990,00 лева за подпомагане на 

Стивън Мехмедов Фърладжов от село Слащен, 
3000,00 лева Никола Георгиев Карабунаров от 
село Сатовча и 500,00 лева за подпомагане на  
Анета Валентинова Хорозова от село Сатовча.
Общо постъпили в сметката на Фонда до 

31.08.2015 година са 84 977,21 лева. Общо изпла-
тени по решения на Комисията към 31.08.2015 
година са 66 436,59 лева. Общо подпомогнати 
от Фонда деца 47. Към същата дата наличните 
средства в набирателната сметка на Фонда са 18 
540,62 лева. 

 Приложение:
Списък на дарителите към 31.08.2015 година.

С П И С Ъ К
НА ДАРИТЕЛИТЕ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2006 Г. ДО 31.08.2015Г.

В ОБЩИНСКИ ФОНД „С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА”
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2015 3687,00 4649,00 8336,00

01.08.2006 31.08.2015 . 84 977,21

Председателят на Сдружение на производителите на 
ориенталски тютюн в България СПОТ-БГ д-р Арбен 
Мименов заедно с представители на Националната асо-
циация на тютюнопроизводителите в България и други 
представители от тютюневия бранш на 29 септември тази 
година инициираха  работна среща с Комисията по земе-
делие и гори към Народно събрание, във връзка с внесе-
ните за разглеждане промени в Закона за тютюна и тютю-
невите изделия. На срещата бяха коментирани  новостите 
в проекта на Закона за тютюна и тютюневите изделия, 
които биха защитили тютюнопроизводителите. Отстоява-
хме позицията си, коментира Мименов по направените от 
нас предложения като:

1.Фирмите купувачи да сключват индивидуални дого-
вори с тютюнопроизводителите, не по-късно от 30 януари 
на текущата година,  на базата на представено удостове-
рение от страна на индивидуалния производител издадено от съответното сдружение, в 
което членува.

2. Не по-късно от 15 февруари на текущата година тютюнопроизводителите да получат 
необходимите семена за производство на тютюн само от сертифицирани производители. 

3. Раздаването на амбалаж / кашони и чулове/ да се организира в срок до 15 октомври на 
текущата година, съобразно с добивите от декар за съответната сортова група.

4. Определяне на дата 01 ноември за начало на кампанията по изкупуване на тютюн и за 
край на кампанията  дата 01 март.
На първо четене в Народното събрание беше приет текст, с който се отменя едномесеч-

ния срок на изплащане при изкупуване на тютюна. По време на срещата и по настояване 
на Председателя на СПОТ-БГ  г-н Мименов единодушно се прие предложението да остане 
едномесечния срок на изплащане на тютюна при изкупуване.
Очаквам и се надявам предложението ни да бъде прието, коментира председателя на СПОТ-БГ



Главно контролно управление към президента. На 25 юли 1998 г. е назначен за директор 
на Федералната служба за сигурност (ФСС), на 29 март 1999 г. - поема и поста секретар 
на Съвета за сигурност към президента, като запазва и поста си на директор на ФСС до 
9 август 1999 г. На 16 август 1999 г. е одобрен от Държавната дума за председател на 
правителството на Русия. 

9 Октомври 2015, Петък
Световен ден на пощите Берн, Швейцария
Годишнина от основаването през 1874 г. на Световния пощенски съюз в Берн, Швей-

цария. Няколко години по-късно през 1969 година в Токио се провежда Конгрес на 
Световния пощенски съюз и тогава датата 9 октомври е определена за Световен ден на 
пощите. Съюзът е специализирана междуправителствена организация на ООН. Целта 
му е да осигурява организиране и усъвършенстване на пощенските служби, развитие 
на международното сътрудничество и оказване на техническа помощ за развиващите се 
страни в тази област. Световната пощенска конвенция от 1874 г. определя общите екс-
плоатационни и тарифни правила на международната пощенска служба. Членуват 192 
държави. България е член от 1879 г.

10 Октомври 2015, Събота
Световен ден за психичното здраве
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната федерация за психично здраве и с 

подкрепата на Световната здравна организация.
Световен ден против смъртното наказание
Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната коалиция срещу смъртното наказа-

ние. Организацията е учредена на 13 май 2002 г. в Рим, Италия, от близо 60 правозащитни 
и други организации от целия свят. С решение на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа от 26 септември 2007 г. на същата дата се отбелязва и Европейският ден против 
смъртното наказание.

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР   
Краен срок: 15:00 ч. на 27.10.2015 г. 
Програмата е насочена към реализирането на проекти в следните насоки:
– Формиране и създаване на възможности за прилагане на собствен модел на инфор-

мационна услуга в малкото населено място и/или село;
– Да поощри процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на 

малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-
село-град-граница-чужбина и обратно;

– Да подкрепи създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен 
ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно 
наследство.
Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително 

приключване и отчитане) до края на месец юли 2016 г.

 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“    
Краен срок: по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г. 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 000 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати: 
- общини (или райони на общини); 
- детски градини; общински училища с подготвителни групи; 
- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които 

българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски 

произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или 
получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвител-
ни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от 
ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или 
детска градина в рамките на населеното място);

3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в 
общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване 
качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;

4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в 
общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано 
деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;

5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите 
малцинства и за децата, търсещи или получили международна закрила;

6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, 
обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища 
на територията на населеното място;

7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата 
от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;

8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностой-
но положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед 
ранната им социализация;

9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация 

от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, 
които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 
от редовно посещаване на детска градина;

11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите 
от образователната интеграция и приемането на различието;

12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход 
и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция 
или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етниче-
ските малцинства;

13. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие 
с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде 
финансирана за сметка на съответната община). 

ПРИТЧА:  СВЕТОВНАТА МЪДРОСТ           
Дошъл веднъж при един даоски монах човек, който се оплаквал, че колкото и да се опитва, не 

може да постигне световната мъдрост. А след като не може да постигне световната мъдрост, той се 
съмнява в мъдростта на Бога. И това силно го притеснявало, затова дошъл при мъдреца за помощ. 
Монахът се съгласил да помогне на човека, но при условие, че той ще изпълнява нарежданията 
му. Първото му нареждане било — да седи на брега и да слуша песента на реката. „Това е гласът 
на Бога“, — казал монахът. Човекът така и направил. 
Но когато вечерта се завърнал при монаха, на въпроса му дали е разбрал мъдростта на света, 

само поклатил глава. 
Тогава второто нареждане било да гледа пламъците на огъня. „Това е танцът на Бога“, — казал 

монахът. 
Но на сутринта човекът отново казал, че не е разбрал мъдростта на света. Земята и въздухът 

също не му говорели за мъдростта на света, понеже не можел да прогледне в тайните им. Монахът 
се замислил. 
А на третия ден казал на човека: „Тогава погледни навътре в себе си, там се крият всичките ти 

съмнения“. И като видял в себе си приказния и многообразен свят на душата, човекът постигнал 
мъдростта на Бога, пресъздал във всяка душа образа на Вселената. И съмненията го напуснали, и 
се изпълнила с покой душата му. 
Така всеки трябва да погледне в себе си, ако иска да види цялата Вселена. 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

5 Октомври 2015, Понеделник
Международен ден на учителя
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, който се отнася до 

статута на учителя, а през 1994 г. Организация на ООН по 
въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) 
го обявява за Международен ден на учителя. Професионал-
ният празник на учителя се отбелязва в над 100 държави от 

цял свят. Обявен е с Решение 697/29 септември 2006г. 
на Министерския съвет.

6 Октомври 2015, Вторник
Годишнина от смъртта на цар Самуил
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. легенда-

та разказват, че сърцето на българския владетел не 
могло да понесе срещата с ослепените му войници. 
Жестокостта на Василий ІІ Българоубиец, заповядал 
да бъдат ослепени 14 хиляди пленени български вой-
ници, а на всеки 100 бил оставен по един едноок за да 
води останалите, сломила българския цар... Въпреки, 
че при реконструкцията на черепа и скелетът на бъл-

гарския владетел (през 1969 г. бяха открити останки в саркофаг при разкопки в 
базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в преспанско езеро) показват, 
че може би цар Самуил е починал на 70-години от тежка рана в областта на 
лявото слепоочие. Българският цар Самуил (неизв. - 1014) е провъзгласен за 
владетел през 997 г. и управлява до 1014 г. В началото на неговото управление 
Самуил управлява съвместно с тримата си братя, формално царският титул 
носи най-големият брат - цар Борис II (но той е пленен от ромеите и умира 
при опит за бягство), така короната отива във вторият - Роман, който също 
умира и от 997 г. Самуил става едноличен владетел в едно от най-трудните 
времена в българската история. Съществуват спорни теории за произхода на 
цар Самуил, според латинският превод на хрониките на Скилица - бащата му 
се казва Никола и има ранг на comes, а синовете му - comites. Титлата „комит“ 
е давана на управниците на комитати - области на които се дели средновековна 
България. Предполага се, че комит Никола е бил управител на голямата област 
Средец. По традиция управителите на големите области са били в родствени 
връзки с преславския царски двор, тъй че историците предполагат че Самуил 
е наследник на Симеоновия род. Доказателство за което намират в имената, 
които носят Самуиловите наследници. Смутните времена, в които цар Самуил 
застава начело на българската държава и непрекъснати войни, които е принуден 
да води със сърби, унгарци и ромеи бележат и цялото му управление. Войни 
и опустошения разоряват и отслабват българската държава, Самуил непре-
къснато мести столицата си и търси съюзници, но политиката му не успява да 
доведе до укрепването на централната власт и да стабилизира държавата. По 
това време начело на византийската империя един от последните войстващи 
императори - Василий ІІ (976 – 1025 г.) на 18 години поема управлението и 
бързо се проявява като един от най-способните византийски императори (за 
съжаление, умелите му ходове като държавник са свързани и с политическия 
разгром на българската държава). Василий ІІ успява да се справи с вътрешните 
междуособици и да стабилизира финансите на държавата, полага големи гри-
жи за армията - в резултат успява да възстанови византийската власт на север 
от Балкана и да покори останалите свободни, след похода на Йоан Цимисхий 
западни български земи. През 1014 г. българските войски, предвождани от цар 
Самуил издигат в клисурата до с. Ключ, преграда, която да осуети намерени-
ята на император Василий II за поредно нахлуване. Но, византийски отряди 
откриват пътека към билото на планина Беласица, те успяват да се промъкнат 
незабелязано и нападат в гръб българите, а Василий II напада фронтално кли-
сурата и успява да разруши разрушава. Българите са принудени да отстъпят. 
Цар Самуил успява да се спаси, благодарение на сина си 
Гаврил-Радомир и бяга в крепостта Прилеп.

7 Октомври 2015, Сряда
Рожден ден на Владимир Путин
Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ле-

нинград (днешен Санкт Петербург). През 1975 година 
завършва Юридическия факултет на Ленинградския 
държавен университет, след което е изпратен на работа 
в органите на държавната сигурност. През 1983 - 1990 г. 
е работил в ГДР. През 1990 г. става заместник-ректор на 
Ленинградския държавен университет по международни-
те въпроси. От 12 юни 1991 г. е член на правителството 
на Санкт Петербург, като председател на Комитета за 
международни отношения. От март 1994 г. до юни 1996 
г. е първи заместник-председател на правителството на Санкт Петербург. От 
юни 1996 г. до март 1997 г. е първи заместник-ръководител на Администра-
тивно-стопанското управление на президента Борис Елцин. От 26 март 1997 
г. е заместник-ръководител на Администрацията на президента и началник на 
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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
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До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за сеп-
тември 2013 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОТ 16 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ   

От 16 октомври 2015 г. ще започне изплащането на 
подпомагането по схемите за подкрепа на животновъд-
ния сектор, съобщиха от земеделското министерство. 
Индикативните ставки по схемите за обвързана под-
крепа, определени въз основа на заявените животни, 
са както следва:

- По Схема за 
обвързано подпо-
магане за млечни 
крави – 254 лв. на 
животно;

- По Схема за 
обвързано под-
помагане за ме-
содайни крави и/
или юници – 250 
лв. на животно;

- По Схема за обвързано подпомагане за млечни 
крави и/или месодайни крави под селекционен контрол 
– 368 лв. на животно;

- По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки 
и/или кози-майки (стопанства с 10-49 овце-майки и/или 
кози-майки) – 89 лв. на животно;

- По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки 
и/или кози-майки под селекционен контрол – 68 лв. 
на животно;

- По Схема за обвързано подпомагане за биволи – 499 
лв. на животно;
Окончателният размер на ставките ще стане ясен 

след приключване на проверките.
Поради тежката икономическа и пазарна ситуация 

и финансовите затруднения на земеделските про-
изводители и в отговор на настойчивите искания от 
министрите на земеделието, ЕК предложи за кампания 
2015 авансово изплащане на директни плащания в раз-
мер до 70%. МЗХ ще се възползва от предоставената 
възможност и в периода 16 – 22 октомври 2015 г. ще 
изплати 70% от подпомагането по схемите за обвързана 
подкрепа за животни. Останалите 30% ще бъдат изпла-
тени в периода 1 – 10 декември 2015 г. Това означава, че 
животновъдите ще получат 100% от подпомагането към 
края на първото 10-дневие на месец декември 2015 г.
Индикативните ставки по Схемите за преходна на-

ционална помощ са в следния размер:
- По Схема за преходна национална помощ за говеда 

и/или биволи, необвързана с производството – 192.00 
лв. за говеда и 336 лв. за биволи;

- По Схема за преходна национална помощ за овце-
майки и/или кози-майки, обвързана с производството 
(стопанства с над 50 и/или кози-майки) – 39 лв. на 
животно.
Преходната национална помощ се финансира изця-

ло с национални средства. Подпомагането по Схема 
за преходна национална помощ за овце-майки и/или 
кози-майки ще бъде изплатено през 2015 г. в пълен 
размер. По Схема за преходна национална помощ за 
говеда и/или биволи през настоящата година ще се 
изплати подпомагане в максимален размер, съгласно 
възможностите на държавния бюджет.

БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА В НОВИЯ ПРОГРАМЕН 
ПЕРИОД ПЧЕЛИТЕ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ

В ОБХВАТА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
България предлага в новия програмен период пче-

лите да бъдат включени в обхвата на озеленяването. 
Това заяви министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева по време на конференция „Нови 
предизвикателства пред пчелите: Пътят напред” , 
която се проведе в Брюксел, съобщават от министер-
ството на земеделието. Тя допълни, че страната ни 
е за въвеждане на европейски регистър на пчелните 
семейства. По думите й, именно подобна база дан-
ни би подкрепила сектор „Пчеларство“, като ще се 
създадат добри условия за прозрачност и сигурност.
Десислава Таневa подчерта и необходимостта от 

включването на меда в обхвата на земеделските про-
дукти, които могат да бъдат доставени в училищата. 
,,Това е и част от възпитанието на младото поколение 
как да се храни здравословно“, допълни тя.Министър 
Танева каза още, че България е и за удължаване на 
срока за забрана на неоникотоноиди при сортиране 
на семена.По време на конференцията тя заяви, че 
страната ни е на осмо място в Европейския съюз 
по производство на пчелен мед. „В България това 
е секторът, в който биологичното производство е с 
най-голям относителен дял от цялото производство, 
а именно 20 %“, отбеляза Танева.

 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Административна услуга 22
Отпускане на месечна добавка за социална 

интеграция за диетично хранене и лекарствени 
продукти по реда на Правилника за прилагане 
на Закона за интеграция на хората с увреждания
Нормативно основание
Чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за 

интеграция на хората с увреждания
Кратко описание и необходими документи
Приемане на заявления-декларации за отпускане 

на месечна добавка за диетично хранене и лекар-
ствени продукти по реда на Закона за интеграция на 
хората с увреждания /ЗИХУ/, при условия и по ред, 
определени с Наредба № 35 от 29.12. 2006 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на месечна добавка за 
диетично хранене и лекарствени продукти на лица с 
трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена 
работоспособност и на деца с намалена възможност 
за социална адаптация, на министъра на здравеопаз-
ването и министъра на труда и социалната политика, 
и Правилника за прилагане на Закона за интеграция 
на хората с увреждания /ППЗИХУ/ и издаване на 
заповед.
Нормативно основание - чл. 32, ал. 2, от ППЗИХУ. 

Лицата подават заявление-декларация за отпускане 
на добавката /по образец/ до директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес и след 
представяне на лична карта или личен паспорт.
Към заявление-декларацията се прилагат копия от:

1. Документ за самоличност (за справка)
2. Социална оценка
3. Експертно решение на ТЕЛКУНЕЛК (копия)
4. Удостоверение издаденоот общопрактикуващия 
лекар по образец, което съдържа следните реквизити:

- изходящ номер, дата, място на издаване;
- наименование и адрес на лечебното заведение, 

регистрационен номер на практиката, трите имена 
на общопрактикуващия лекар /правоъгълен печат 
на per. №/;

- трите имена, възраст и постоянен адрес на лицето 
с увреждане;

- регистрационен номер на рецептурната книжка, 
заверена от НЗОК;

- обективно състояние, диагноза и провеждано под-
държащо лечение, за което му се полагат лекарствени 
продукти за домашно лечение, които НЗОК частично 
заплаща и препоръка за диетично хранене;

- подпис и печат на общопрактикуващия лекар;
- удостоверението се издава на български език.
Образец на заявление-декларация - Приложе-

ние № 4 към чл. 32, ал. 2 и 3 от ППЗИХУ
н
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Въпрос: В какъв срок могат да се потърсят не-
получени суми от пенсии?
Отговор: Когато има неполучени суми от пенсия, 
пенсионерът или неговите наследници могат да ги 
поискат от ТП на НОИ. В този случай се прилага 
разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно ко-
ято вземането за пенсия се погасява с изтичането на 
3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари 
на годината, следваща годината, за която се отнася. 
Този срок се прилага както по отношение на титу-
ляра на пенсията, така и за неговите наследници.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на пенсията 
на друго лице?
Отговор: Пенсията може да бъде изплащана на 
упълномощено от пенсионера лице. Пълномощно-
то следва да е с нотариално заверен подпис. Ако 
упълномощителят не се намира на територията 
на Република България, а е в чужбина, неговият 
подпис е необходимо да се завери от българските 
дипломатически и консулски представителства. За 
да получи пенсията, освен пълномощното, упъл-
номощеният трябва да носи документ за самолич-
ност. Това са двата документа, без представянето 
на които пенсията не може да се изплати на друго 
лице. Когато пълномощното е с нотариална заверка 
на подписа, копие от него се задържа от платеца, а 
оригиналът се представя винаги при получаване на 
суми от пенсия. Този вид упълномощаване се из-
ползва обикновено в случаите, когато пенсията ще 
се получава от упълномощено лице по-дълго време.
Когато пенсията се получава от пощенска станция, 
има и други възможности за нейното изплащане. 
Когато само един или няколко месеца не може да 
се получи лично, тя може да се изплати на упълно-
мощено лице без нотариална заверка на подписа, 
чрез така нареченото изрично пълномощно. Когато 
се изготвя такъв вид пълномощно, е необходимо 
много точно и ясно да бъде вписано какви суми 
от пенсия да се изплатят на упълномощеното 
лице – например точно за кой месец или точно кой 
пенсионен запис. По този начин волята на пенси-
онера ще бъде правилно изпълнена от пощенския 
служител. Тъй като това е вид упълномощаване без 
нотариална заверка на подписа, при изплащането на 
пенсията се изискват документ за самоличност на 
упълномощения. По такъв вид пълномощно може 
да се извърши плащане най- много 3 пъти в една 
календарна година. Всеки път обаче трябва да се 
представя отделно пълномощно. Задължително ус-
ловие е в пълномощното пенсионерът да декларира, 
че не е ползвал това право повече от 3 пъти през 
календарната година. Тъй като това пълномощно се 
издава за всеки конкретен случай, то се задържа в 
пощенската станция.
Изплащането на пенсия на упълномощено лице чрез 
изрично пълномощно без нотариална заверка на 
подписа, това може да се извърши само от пощен-
ската станция, в чиито изплащателни документи е 
включен пенсионерът.
Когато пенсионерът има законен представител, на-
стойник или определени лица по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето, пенсията се изплаща 
съответно на законния представител, на настойни-
ка или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на 
детето. Тези лица удостоверяват това свое качество 
пред съответната пощенска станция с документ за 
самоличност и удостоверение за раждане на дете, 
с влязло в сила съдебно решение или с удостовере-
ние, издадено от общината (кметството).

Въпрос: Здравейте, интересува ме за издаване на 
служебна бележка от личният лекар на дъщеря ми, 
необходима за подаване на декларация за месечни 
помощи на дете, ЗАПЛАЩА ли се такса?
Отговор: Уважаема госпожо, издаването на служебна 
бележка, удостоверяваща извършените задължителни 
имунизации и профилактични прегледи на деца съ-
гласно Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца, се издава безплатно. Основание за 
това е Наредбата за допълнение на Наредба № 40 от 
2004 г. за определяне на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (ДВ, БР. 
112 от 2004 г.), издадена от министъра на здравео-
пазването. Конкретно, в раздел V на приложение № 1 
към член единствен, т. 5. (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., 
в сила от 21.06.2010 г., изм.бр. 49 от 2011 г., в сила от 
28.06.2011 г., доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 
г.) е записано: „Издаване на служебна бележка, удос-
товеряваща извършените задължителни имунизации и 
профилактични прегледи на деца съгласно Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.“

Въпрос: Длъжен ли е педиатърът да даде направ-
ления за изследванията на дете, което за пръв път 
ще ходи на ясла?
Отговор: Уважаема госпожо, НЗОК заплаща само 
изследванията по повод заболяване и тези, включени 
в профилактичните прегледи на децата. Съгласно про-
грама „Детско здравеопазване” НЗОК заплаща едно 
изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой 
левкоцити, MCV, MCH, MCHC, - седимент в урината 
- 2 пъти годишно - при навършване на шестмесечна и 
едногодишна възраст, както и изследване на албумин 
в урината - два пъти годишно - при навършване на 
шестмесечна и едногодишна възраст. От една до две 
години няма предвидени медико-диагностични изслед-
вания при извършване на профилактичните прегледи. 
За деца от 2 до 7-годишна възраст се прави изследване 
за чревни паразити - един път годишно, а за деца на 
3-годишна възраст се полага изследване на хемоглобин, 
брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, 
хематокрит, СУЕ - един път на 3-годишна възраст, 
извършени в лаборатории, сключили договор с НЗОК.



ТУРШИЯ С КАМБИ 
Продукти за 10 броя камби: 10 броя камби, 10 

чаени лъжички олио, 5 чаени лъжички захар, 5 чаени 
лъжички сол, 10 чаени лъжички оцет, черен пипер 
на зърна, дафинов лист  
Приготвяне: 
Камбите се почистват 

от дръжките, семето и се 
измиват.
В почистените камби с 

малка лъжичка се слага 
в тях от солта, захарта, 
олиото и оцета. На една 
камба по 1/2 ч.л. захар, 
1/2 ч.л. сол, 1 ч.л. олио и 1 ч.л. оцет. 
Овкусените камби се нареждат в тава и се запичат в 

загрята фурна докато си променят цвета и  се набръчкат. 
Докато камбите са още топли  се нареждат една 

върху друга в буркан, като всяка се притиска леко до 
запълването на буркана. Прибавят се по един дафинов 
лист и няколко зърна черен пипер и се затваря с капачка.  
Готовите буркани не се стерилизират.

 ЦИСТИТ  
Статистика
Около 20-40 % от жените преболедуват от цистит през 

живота си. Циститът засяга пациенти от всички възра-
сти. Той е доста разпространен и е по-често срещан при 
жените.
З и м н о -

пролетният 
сезон пред-
разполага 
към цистит.
Какво представлява цистита?
Циститът представлява възпалително заболяване на 

пикочния мехур. Заболяването може да се появи едно-
кратно или през по-големи периоди от време, но може 
да се появява по-често и дори да стане хронично.
Какви са симптомите при цистит?
Циститът се изявява с чести позиви за уриниране, 

болки при уриниране, наличие на кръв и бактерии в 
урината.
Оплакванията започват с известен дискомфорт при 

уриниране.
Позивите за уриниране могат да станат много чести 

и неефективни, мъчителни и силно болезнени, парещи. 
Урината става мътна, с необичайна миризма и цвят, не-
рядко дори с наличие на кръв.
Възможни са повишаване на температурата, втриса-

ния и обща отпадналост.
Какви са причините за заболяването?
Причинителите са най-често бактерии, по-рядко ви-

руси, хламидии, микоплазми.
За възникване на цистита благоприятстват много 

фактори: охлаждане на организма, задържането на ури-
на в пикочния мехур, запек, преумора, катетеризация, 
дефлорация, бременност, климакс и други.
Наличието на евентуални аномалии на отделителна-

та система е допълнителен фактор с особено значение. 
Бъбречно-каменна болест, стесненията на пикочните 
пътища, увеличена простата при мъжете и други забо-
лявания в малкия таз водят до притискане на пикочните 
пътища. Това са все причини, които затрудняват отти-
чането на урината.
Каква е прогнозата?
При правилна диагноза, адекватно лечение и редовен 

контрол циститът е лечим и нови негови прояви могат 
да бъдат избегнати. Възможно е обаче и да се хрони-
фицира.
Какви бързи мерки може да вземете у дома?
1. Препоръчва се приемането на големи количества 

течности, минерални води, билкови чайове и отвари. 
Те подобряват състоянието на лигавицата и успокояват 
възстановяването на тонуса й, топли водни процедури

2. Не бива да се подценява хигиенно-диетичният 
режим.

3. Добре е пациентът да се откаже от пикантни и 
дразнещи храни, газирани напитки, алкохол.

4. Важно е редовното изпразване на червата
5. При уриниране, пикочният мехур трябва да бъде 

напълно изпразнен. Лош навик е да влизате в тоалетна-
та с нещо за четене докато уринирате. Поза за най-до-
бро изпразване на пикочния мехур е след като седнете 
на тоалетната чиния да се облегнете назад в стената.

6. Носенето на топли дрехи в долната половина на 
тялото също ви предпазва от цистит.

7. Уриниране веднага след полов акт ще отмие пове-
чето бактерии от уретрата.

8. Опитвайте да уринирате поне веднъж на три часа. 
Жени, които избягват уринирането за дълги периоди 
страдат повече от инфекции на пикочните пътища.
Как можем да се предпазим?
Профилактиката на цистита се състои в поддържане 

на висока лична хигиена, предпазване от простуда, от-
страняване на запека,
Спазвайте няколко прости правила срещу цистит:
1. След всяко посещение в тоалетната старателно 

трябва да се измивате, за да не попаднат микроби във 
вагината.

2. Същото трябва задължително да правите и след 
сексуален акт.

3. Да не задържате урината в продължение на часове.
4. Да пиете поне два литра вода на ден, за да не се 

задържа урина в пикочния мехур.

ДОМАШНА СМЕС ОТСТРАНЯВА БРАДАВИЦИ 
И КОКОШИ ТРЪН (РЕЦЕПТА)

Брадавица е малък, груб израстък, обикновено на 
ръцете или ходилата, който наподобява карфиол или 
твърд мехур. Брадавиците са често срещани и се пре-
дизвикват от вирусна инфекция, в частност от човешки 
папилома вирус (HPV), и са заразни при контакт с ко-
жата на друг човек.
Причина за образуване на кокоши трън е вирус, нари-

чан човешки папилома вирус. Най-често кокоши трън е 
възможно да се появи по пръстите на ръцете и краката 
и по рядко се появява по стъпалата и глезена, а изклю-
чителна рядко по други части на тялото, като подбедри-
цата раменете или видими области по-тялото.
Специално приготвената домашна смес се използва, 

когато искате бързо и най-вече евтино да премахнете 
брадавици и кокоши трън. Всичко, което ви е необходи-
мо е скилидка чесън, оцет и брашно.

Как да приготвим домашната смес?
Счукайте 1 обелена скилидка чесън, залейте я с 1 ч.л. 

оцет и добавете същото количество брашно, докато се 
получи меко тесто. 
Направете тестото на малка питка и го наложете вър-

ху брадавицата , която искате да премахнете. 
По същия начин би могло да се третират и кокоши 

тръни. Бъдете внимателни с околната кожа, тъй като 
този лек има силно действие и може да ви причини из-
гаряне. 
Поради това отначало намажете участъка до брадави-

цата с малко олио или мазен крем.
След като наложите тестото от чесън оцет и брашно и 

го покриете, изчакайте няколко часа, а ако може и цяла 
нощ. 
Като го отстраните, наново намажете кожата си с 

мазен крем или олио. Тази процедура има много бърз 
ефект, благодарение на което само след еднократно 
приложение е възможно брадавицата ви да изчезне. 
При необходимост повторете още веднъж с нова пи-

тка от чесън, оцет и брашно.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ АНЕМИЯ
ПРИ ПРАСЕТА И ТЕЛЕТА

Недостигът на желязо предизвиква анемия при мла-
дите животни, особено при прасетата и телетата. Али-
ментарните анемии са свързани не само с недостиг на 
желязо, но и от недос-
тига на мед или кобалт 
(витамин В12).
Железонедоимъч -

ната анемия при бър-
зо растящите прасета 
възниква на 3–5-ия ден 
след раждането, а ней-
ният връх е към втора-
та или третата седмица.
При телетата, поени 

изключително само с мляко, анемията обаче се раз-
вива едва 8–10 седмица след раждането. При тях и ре-
зервите от желязо са по-значителни.
Добре е да знаете, че кравето мляко през лактаци-

онния период съдържа около 0,5 мг желязо в литър, а 
дневната нужда на теле е около 10 мг.
Тези данни показват, че железният дефицит е твър-

де голям, ако телетата се хранят само с мляко.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Копър
Anethum graveolens

Описание:Едногодишно растение с набраздено 
кухо стъбло.Цветовете са жълти. Плодовете са 3-5 мм 
дълги, яйцевидни, двесеменни. 
Цъфти през юли - август.
Разпространение: Расте като 

диворастящо само в южната 
част на Черноморското крайбре-
жие и край р.Дунав. Отглежда 
се в цялата страна.
Употребяема част: За лечеб-

ни цели се използват зрелите 
плодове и цялата цъфтяща над-
земна част в свежо състояние.
Лечебно действие: Газогон-

но, потискащо централната нервна система. Действа 
успокояващо до сънотворно. Лечебният ефект на 
копъра се дължи основно на съдържащото се в него 
етерично масло. Установена е и спазмолитична ак-
тивност, пикочогонно и противоглистно действие. 
Надземната част на растението има антибактериално 
действие, повишава съпротивителните сили на орга-
низма срещу заболявания, увеличава апетита.
Приложения: • при деца с ленив стомах, безапети-

тие, запек с колики, задръжка на газове.
• стимулира храносмилането, подобрява апетита, 

премахва коликите
• отхрачващо средство при бронхити и коклюш
• при хронична коронарна недостатъчност, като 

профилактично средство срещу пристъпи на стено-
кардия, както и при спазми на гладката мускулатура 
на органите в коремната кухина.

• Употребява се и като нервоуспокояващо средство, 
особено при кърмачета.

• В българската народна медицина плодът се из-
ползва при безсъние, стомашни болки, болести на 
жлъчката и далака, хълцане, за повишаване количе-
ството на млякото у кърмачките, при кашлица.

• Плодът се употребява още при главоболие, като 
средство, укрепващо кръвоносните съдове, при ка-
мъни в бъбреците и пикочния мехур, при болезнено 
уриниране, газове и повишено кръвно налягане (на-
стойка от стръковете).
Вътрешно приложение: 1 чаена лъжичка леко счу-

кани плодове се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 
час. Пие се по 1 винена чаша 15 минути преди ядене, 
4 пъти дневно.
Като продукт: Копър - семе
Може да се използва при: колики, действа успоко-

ително, сънотворно, подтиска централната нервна 
система. Добро лактогонно средство.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици счукани 

плодчета киснат 10 минути в 250 грама вода, под-
слажда се и се дава по 1-2 лъжички след кърмене.

 „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: 
0894/588-939 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                                                                                                              

- Докторе, порязах си ръката, с какво да я на-
мажа?

- О-о-о, трябва да се отреже - казал лекарят.
Пациентът побягнал към друг лекар и му се 

оплакал:
- Докторе, порязах си ръката, отидох при Ваш 

колега, а той поиска да ми я реже.
- Как ще я реже! Ето ти едни хапчета, пий ги, 

тя сама ще падне - рекъл лекарят.

- Какво става, Иванчо, защо плачеш?
- Ами тате ковеше пирони и се удари с чука 

по пръста.
- Е, и?
- Ами аз се засмях...

Докторе, порязах си ръката, с какво да


