
Държавен фонд „Земеделие“ започна изпращането на уведомителни писма до кандидатите 
за директни плащания, отговарящи на условията за включване в Схемата за дребни земеделски 
стопани. Кандидатите, които биха могли да заявят участие по схемата, са над 21 000.
Припомняме, че в Схемата могат да участват земеделски стопани, подали заявление за Кам-

пания 2015 за директни плащания. След приключване на периода за подаване на документи 
е изготвена предварителна калкулация с 
индикативни ставки, които са предоставени 
на всички кандидати. На тази база ферме-
рите преценяват дали да подадат заявление 
за включване в Схемата за дребни стопани. 
Подпомагането по нея е в размер от 500 евро 
до 1 250 евро, като се формира ежегодно и 
индивидуално за всеки кандидат. Участие-
то по схемата замества всички плащания по 
схемите за директни плащания съгласно чл. 
38а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земе-
делските производители (ЗПЗП).
Срокът за подаване на заявления за учас-

тие в Схемата за дребни земеделски стопани 
е 15 октомври. Кандидатстване ще бъде въз-
можно само през 2015 година, като всяка следваща кампания кандидатите могат да се откажат.
Уведомителните писма са достъпни и на страницата на ДФ „Земеделие“ в „Система за инди-

видуална справка по директни плащания“.

12 - 18 октомври 2015 г., година (XI), 41 /521

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

Държавен фонд Земеделие започннаа изизппращането на уведомителни писма до кандидатитеДържавен фонд ЗЗемеделие““ започнна изпрпращането на уведомителни писма до кандидатите

Напомняме, че крайният срок за подаване на молби, е 31 октомври. Молбите-декла-
рации за отпускане на целевата помощ за отоплителен сезон 2015-2016 г. се приемат 
в Дирекция „Социално подпомагане“ , офис Сатовча до 31.10.2015г.
В молбите задължително се заявява видът на ползваното отопление, като при ото-

пление с ток се прилага и последната платена фактура. В 20-дневен срок от подаване 
на молбата се прави социална анкета в дома на се-
мейството, след което в 7-дневен срок директорът на 
„Социално подпомагане“ издава заповед за отпуска-
не или отказ на помощта. Целевите помощи за ото-
пление се отпускат за период от 5 месеца- от 1 ноем-
ври 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането й за новия 
отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за 
месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от 
края на месеца, следващ месеца на издаване на за-
поведта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 
2016 г. - за месеците януари, февруари и март.

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

КАК СЕ ГЛАСУВА С БЮЛЕТИНАТА/БЮЛЕТИНИТЕ 
• Избирателят влиза в изборното помещение. Легитимира се с доку-

мент за самоличност - лична карта или паспорт и с удостоверение за 
пребиваване - за гражданите на други държави-членки на ЕС. Член на 
СИК сверява данните му в избирателния списък. 

• Избирателят, гражданин на друга държава-членка на ЕС се допуска 
до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, 
номера на личната му карта или паспорт, номера на удостоверението за 
пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него. 

• Член на СИК откъсва пред избирате-
ля за всеки вид избор по една бюлетина 
от съответния кочан и поставя един пе-
чат на гърба на всяка от тях. Сгъва бю-
летината по указания от ЦИК начин и я 
подава на избирателя. 

• Избирателят взема бюлетините и 
влиза в кабината за гласуване. 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ 
• Избирателят отбелязва своя вот само 

с химикал, пишещ със син цвят и само 
със знак  Х или V 

• Вотът се отбелязва в квадратчето с 
номера на избрания кандидат. 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

• Избирателят отбелязва своя вот само 
с химикал, пишещ със син цвят и само 
със знак  Х или V 

• Вотът се отбелязва в квадратчето с 
номера на избраната кандидатска листа. 

КАК СЕ ГЛАСУВА
С БЮЛЕТИНАТА/БЮЛЕТИНИТЕ 

• Важно! Избирателят отбелязва 
своя вот само с химикал, пишещ със 
син цвят и само със знак  Х или V 

• След като първо е отбелязал своя вот 
в квадратчето (за избраната партия или 
коалиция), избирателят може, ако желае 
да постави в кръгчето с номера, с който 
е регистриран избрания от него кандидат от съответната листа, знак 
„Х” или „V”, който показва неговото предпочитание (преференция) за 
съответния кандидат. 
След като е гласувал, избирателят сгъва бюлетината/ите по начин, 

който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да се вижда номера 
на всяка бюлетина в долния десен ъгъл. 

• Излиза от кабината и подава сгънатата/ите бюлетина/и на член на 
СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл с 
номер върху кочана, от който е откъсната. 

• При съвпадение на номерата, член на СИК откъсва по перфорацията 
отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в спе-
циална за целта непрозрачна кутия. 

• Слага втори печат на гърба на всяка бюлетина и ги дава на избира-
теля. 

• Избирателят ги пуска в избирателната кутия, подписва се в избира-
телния списък, взема документа си за самоличност и напуска изборното 
помещение. 
ВАЖНО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА 
• липсата на отбелязване на предпочитание/преференция (в кръгче) 

не прави гласа недействителен; 
• при неотбелязване на предпочитание/преферeнция, такова се зачита 

за водача на съответната кандидатска листа, според чл.437, ал.5 от ИК; 
• отбелязване на повече от 1 предпочитание/преференция (в повече 

от едно кръгче) не води до недействителност на гласа. В този случай се 
зачита предпочитание/преференция за водача на съответната кандидат-
ска листа; 

• отбелязването на преференция, когато е гласувано за независим кан-
дидат, не опорочава вота на избирателя; 

• отбелязване на предпочитание/ преференция за заличен кандидат 
(в кръгчето, съответстващо на неговия номер в листата) се зачита за 
водача на листата. 
В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА 
• Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има 

право да получи втора бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлети-
на, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена“, подпечатва се 
с печата на СИК и се подписва от председателя и член на СИК. Описва 
се в протокола на СИК. 

• Кои бюлетини не се пускат в избирателната кутия и не се броят: 
• сгрешена бюлетина 
• с показан вот 
• със заснет вот 
• бюлетина с несъответстващ номер с кочана с бюлетини 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 09.10.2015 г.
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да бъде на 15 октомври - ден преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля 
на селските жени в производството на храни и сигурността на храните. Целта на празника 
е да се осигури на селските жени и техните организации възможност за популяризиране 
проблемите на жените в селските райони като се насочи вниманието на правителствата и 
организации с обществено значение към тях. Да се насърчават действия в тяхна подкрепа. 
Инициативата за това как да празнуват този ден е оставена на отделни организации и 
общности, в съответствие с техните собствени традиции и изисквания.

16 Октомври 2015, Петък
Ден на шефа
Отбелязва се от 1958 г. предимно в САЩ и Канада по идея на Патриша Хароски, слу-

жителка в голяма застрахователна компания в САЩ - годишнина от рождението на баща 
й. Чества се на самата дата или в най-близкия работен ден. Служителите изразяват своето 
уважение към своите началници за тяхната отговорност и добро 
отношение с поздравителни картички, цветя и подаръци.
Световен ден на прехраната
Отбелязва се по решение на Организацията на ООН по 

прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 ок-
томври 1945). Организацията е сформирана в Квебек (Канада), 
но седалището й се намира в Рим (Италия). Към момента в 
организацията членуват над 190 държави. България е член на организацията от 1967 г.

17 Октомври 2015, Събота
Световен ден за борба против нищетата
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на ООН Хавиер 

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

18 Октомври 2015, Неделя
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 проповядват 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 възкресението 
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 Българ-
ската 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 ико-

нописец. 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.
Европейски ден за борба с трафика на хора
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Франко Фратини, заместник-председател и 

член на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, свободата и сигурността (4 
ноември 2004-8 май 2008).

ФОНДАЦИЯ „ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ“    
Краен срок: 30 октомври 2015 г. 
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) набира младежи от 

уязвими групи, които искат да започнат работа или стаж. Кандидатите ще се включат 
в обучение как да бъдат по-добри на интервютата за работа, биографиите им ще бъдат 
прочетени от над 40 работодатели и ще бъдат поканени за директни срещи с някои от тях.

Net4Work (Мрежа за работа) свързва младежи от уязвими групи, които искат да работят, 
с работодатели за стажове и работа в София.
За кого е програмата?
Net4Work е за хора на възраст между 18 и 30 години, които са:
- Младежи без един или двама родители (необходимо е копие от смъртен акт); или
- Младежи, израсли в домове за деца, лишени от родителска грижа (необходима е бе-

лежка от институцията); или
- Младежи от семейства с доход на член на семейството не по-висок от 380 лв. (те 

трябва да подадат подписана от кандидата декларация за среден месечен доход на член 
от семейството му за последните шест месеца).
Формуляр ще намерите на: http://www.net4work.bcaf.bg/resources/application-form.html

 В  КРАК  С  КЛИМАТА  -  СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ , 1 ОКТОМВРИ - 20 НОЕМВРИ 2015 Г. 

ПРИТЧА:  ПОГЛЕДНИ СЯНКАТА СИ            
Учителят Лие се обучавал при учителя Ворски от планината Гаванка (Уаншан), и учителят Ворски казал: 
— Ако постигнеш това, как да стоиш отзад, ще можем да говорим за това, как да се сдържаш. 
— Искам да чуя за това, как да стоя отзад, — отговорил Дие Дзъ. 
— Обърни се, погледни си сянката и ще разбереш. 
Дие Дзъ се обърнал и почнал да наблюдава сянката си: тялото се навеждало и сянката се навежда-

ла; тялото се изправяло и сянката се изправяла. Следователно, движението идвало от тялото, не от 
сянката. Да се навеждам и изправям — зависи от други неща, не от мен. Ето на това се казва: дръж се 
отзад — ще застанеш отпред. 

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

12 Октомври 2015, Понеделник
Ден на българската община
Чества се съгласно решение на 3-ото Общо събрание на Националното 

сдружение на общините, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград. На този ден 
през 1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за 
общините и градското управление в България.
Световен ден за борба с артрита 
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Междуна-

родната организация за борба с артрита и ревматизма, 
с цел да се повиши информираността относно забо-
ляването и да се насърчат семействата на болните за 
използването на всички възможности за подобрява-
нето на качеството на живот на страдащите от такива 
заболявания. Мотото на деня за 2015 г. е:“Всичко е в 
твоите ръце, действай“.

14 Октомври 2015, Сряда
Петковден - начало на зимата
Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на гръцки означава „петък“ 

оттук и българския варинант - Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се 
смята за завършек на есента, а с това и на активния стопански цикъл. Препо-
добна Петка, наречена още Българска, живее в края на Х и началото на ХІ век. 
Нейно родно място било селището Епиват близо до град Каликратия (Мраморно 
море), а родителите и били благочестиви и уважавани християни. Още като 
десетгодишна св. Параскева чула в храма гласа на Иисус Христос и решила да 
се посвети на вярата. Сменила дрехите си с просешки и често раздавала своето 
имущество на бедните. Напуснала дома си и обходила светините на Констан-
тинопол, заминала за Светите места, посетила Йерусалим и Божи гроб и се 
установила в Йорданската пустиня. Тя следвала примера на св. Мария Египет-
ска, като живяла тук много години. Предусещайки смъртта си, тя се завърнала 
в Епиват и след две години тихо изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По 
онова време вече нямало нейни живи роднини и била погребана вън от град-
ските стени като чужденка. Дълги години гробът на светицата бил забравен 
- когато наблизо бил погребан някакъв моряк, двама местни християни имали 

видение, в която Св. Параскева била с царски одеж-
ди и заобиколена от Христови воини. Тя помолила 
да извадят мощите и да ги пренесат. Св. Параскева 
е била известна в земите на византийска Тракия и 
когато след битката при Клокотница (9 март 1230 
г.) цар Иван Асен II постигнал българска военна и 
политическа хегемония на Балканите, той изискал 
мощите от Латинската империя. Нетленното тяло 
на преподобната било пренесено тържествено в 
столицата Търново. Още във времето на цар Иван 
Асен II било съставено нейно българско житие, като 
бил написан и разказ за пренасянето на мощите и в 
Търново. Най-големият връх в увековечаването на 
св. Петка Търновска е написаното от св. патриарх 
Евтимий житие, което става известно, дори в сред-
новековна Европа. На този ден обикновено става 
заплождането на домашните животни, известно 
още като овча сватба или мърлене. В битовото 

християнство Света Петка се почита като покровителка на жените и техните 
домашни дейности - предене, тъкане, кроене, шиене. В района на Тракия око-
ло Петковден са известни специални жертвоприношения на черни кокошки 
наричани Кокоша черква, Господева черква, Божи дух. Именници са Петка, 
Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун.

15 Октомври 2015, Четвъртък
Световен ден на чистите ръце
Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от ООН Международна година 

на хигиената.
Световен ден на селските жени
15 октомври е обявен за Световен ден на селските жени - обявен по време на 

62-та сесия на Общото събрание на ООН, съгласно резолюция от 18 декември 
2007 г. Идеята на международната организация е привлече вниманието към 
проблемите на селските жени. Инициативата започва по време на Конферен-
цията на ООН за жените през септември 1995 година в Пекин. Сред основните 
поддръжници на идеята са: Международната федерация на земеделските про-
изводители (IFAP), асоциирана страна на жените на света (ACWW), мрежа от 
Африка жените в селските райони асоциации (NARWA) и жените от WWSF. 
Отбелязването на празника се счита за практичен начин за получаване на 
признание и подкрепа за многофункционалността на жените в селските ра-
йони, които са предимно земеделски производители и дребни предприемачи. 
Селските жени са около една четвърт от населението на света и тяхната роля 
е изключително ценна, защото те са в основата на благополучието за техните 
семейства и въобще за развитието на икономиката в селските райони. Иници-
ативният комитет към ООН реши Световният ден на жените в селските райони 

Н О В И Н И
12 - 18 октомври 2015 г., брой 41

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

Краен срок: 20 ноември 2015 г. 
Организатор: Екологично сдружение За 

Земята
Цел: Идеята на състезанието е да напомни 

на жителите на Благоевградска област, че 
климатичните промени са факт, те вече при-
чиняват щети и налагат промени в живота ни. 
Но както ние хората зависим от климата, така 
също и нашите действия или бездействия 
влияят на нашето бъдеще.
Правила за участие: За ученици от 12+ 

(ученици от 5-ти до 12-ти клас) от училища 
в област Благоевград
Ще бъдат отличени най-добрите предло-

жения в следните категории:
1. Снимка с климатично послание
Това може да е автопортрет (селфи), 

снимка с текст (надпис) или фото-разказ с 
поредица от снимки.

2. Рисунка с климатично послание
Това може да е обичайна рисунка или ко-

лаж, карикатура, комикс (разказ в картинки).
Снимките и рисунките трябва са свързани 

с местния климат, например да показват: 
- действия, с които хората се приспособя-

ват към променящия се климат (нови начини 
за отглеждане на зеленчуци, събиране на 
дъждовна вода и др.), 

- вредни практики (горене на отпадъци, 

замърсяване на водите, незаконна сеч на 
горите), 

- свидетелства за случващите се промени 
в климата (необичайно ранен/късен цъфтеж 
на някои растения, необичайни прояви на 
времето, поява на растения или животни 
нехарактерни за региона и др.)

3. Училище, което най-успешно пести 
енергия, вода или изхвърля по-малко боклук.
Приемете предизвикателството за един 

месец да намалите количеството боклук, или 
разходите за ток и вода в училище.
Важно: В помощ на състезателите в кате-

гория „Училще“ За Земята предлага набор от 
полезни методики и ръководства за намаля-
ване на климатичния отпечатък в училище. 
Екипът на За Земята може да съдейства за 
провеждане на първоначалното измерване 
на отпадъците, енерго- и водо-ползването 
в училище.
Занятията ще се провеждат в периода 5-20 

октомври. 
За въпроси, заявки и записване, моля, 

свържете се с екипа на За Земята.
За конктат:
Тодор Тодоров - координатор проект
телефон: 029431123
мобилен: 0887122801
ел.поща: t.todorov@zazemiata.org



До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за октомври за кор-

поративния данък по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец септември

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец септември
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500 ЛЕВА ЗА ЛОВЕЦ БЕЗ СИГНАЛНА ШАПКА   
От 100 до 500 лв. глоба 

чака хилядите авджии, 
ако бродят в горите без 
сигнална шапка. От 03 
октомври те ще могат да 
отстрелват местен дребен 
дивеч и диви прасета. 
Според закона обаче тряб-
ва да са с екипировка в 

ярък сигнален цвят и задължително да имат шапка. В 
деня на местните избори ловът ще е забранен. 

ДФЗ ПРИЕМА ОТ 1 ОКТОМВРИ ДОКУМЕНТИ 
ЗА КРЕДИТ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ

От 1 октомври до 16 ноември 2015 г. земеделските 
стопани могат да кандидатстват за кредит за семена 
и торове за производство на пшеница, реколта 2016. 
Документи за кандидатстване се приемат в отдел 
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на об-
ластните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.  
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипоте-

ка върху недвижимо имущество, особен залог върху 
машини и съоръжения, складови записи за вложено 
зърно на съхранение в публичните складове, залог 
на парична сума или банкова гаранция. Земеделските 
стопани са длъжни да застраховат посевите, които 
са обект на договора, както и вещните обезпечения.
За кредит могат да кандидатстват физически и 

юридически лица, както и кооперации, регистрирани 
като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни 
платци към бюджета, да нямат просрочени задълже-
ния към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с 
търговеца на минерални торове и семена, да не са в 
процедура по несъстоятелност или в обявена такава, 
както и да не са в производство по ликвидация. 
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, 

може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален 
тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Крайната 
дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г. 
Заемът е с годишен лихвен процент от 4,5% и 

трябва да се погаси до 3 октомври 2016 г.

КАНДИДАТИТЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2015
ДА ПРОВЕРЯТ ДАЛИ ЗАЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ

БАНКОВИ СМЕТКИ СА АКТИВНИ
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) призовава 

кандидатите по директните плащания да проверят 
дали посочените от тях банкови сметки са активни. В 
случай че не са, да открият нови банкови сметки и да 
ги заявят в Областните дирекции на ДФЗ най-късно 

до 15 октомври тази 
година.
Активните бан-

кови сметки гаран-
тират, че сумите ще 
са на разположение 
на бенефициентите 
веднага след тях-
ното нареждане от 
ДФЗ.

 
 НОВА Е-УСЛУГА НА НОИ В ПОМОЩ 

НА БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 
Националният осигурителен институт (НОИ) 

продължава да разширя списъка на достъпните по 
електронен път услуги на институцията. От началото 
на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ 
е публикувана нова полезна е-услуга - „Избор на 
най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за 
изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия“.

Програмният  про-
дукт  е  насочен  към 
всички  о сигурени 
лица, на които пред-
стои пенсиониране или 
преизчисляване на вече 
отпусната пенсия от 
друг период. Той под-
помага потребителите 
да определят кои са 

най-благоприятни като доход за тях три последовател-
ни години до края на 1996 г., които да бъдат включени 
във формулата за изчисляване или преизчисляване на 
пенсията им за осигурителен стаж и възраст.
След въвеждане на данните (по години или по ме-

сеци) и стартиране на изчислението, системата авто-
матично сравнява попълнените доходи със средните 
работни заплати за съответните периоди и посочва 
кой от тях е най-благоприятен за лицето.
Системата позволява въвеждане както на сумарен 

осигурителен доход по години, така и информация 
месец по месец. При сравняването за определяне 
на най-добрия период за времето от 01.01.1982 г. 
до 31.12.1996 г. участват единствено периодите, в 
които са въведени 36 последователни месеца (при 
въвеждането по месеци) или 3 последователни години 
(при въвеждане по години). Периодите, които имат 
прекъсвания, не участват в определянето на периода. 
Услугата е достъпна на интернет страницата на 

НОИ в рубрика „Е-услуги”/ „Справки”/ „Справки със 
свободен достъп“.

НОВ РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМEНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Националният осигурителен институт (НОИ) 
информира, че от началото на следващата година 
се въвежда нов ред и начин за представяне на доку-
ментите за изплащане на паричните обезщетения и 
помощи от държавното обществено осигуряване по 
електронен път.
Новият ред е регламентиран в Наредба за парични-

те обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза 
в сила от 1 януари 2016 г.
С наредбата са утвърдени нови образци на декла-

рации, заявления-декларации и удостоверения за 
изплащане на паричните обезщетения и помощи от 
ДОО. До 2 удостоверения ще могат да се представят 
на хартиен или на електронен носител в съответните 
териториални поделения (ТП) на НОИ или по елек-
тронен път, до 10 удостоверения - на електронен 
носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 
10 удостоверения - само по електронен път. Оси-
гурителните каси ще представят удостоверенията 
само по електронен път.

Удостоверенията ще се представят по електронен 
път с квалифициран електронен подпис на осигурите-
ля, самоосигуряващото се лице или на упълномощено 
от тях физическо или юридическо лице.
За представянето на електронен носител или 

по електронен път на данните от документите за 
изплащане на паричните обезщетения, съобразно 
утвърдените функционални изисквания, ще може да 
се използва програмен продукт, който ще бъде раз-
пространен безплатно от НОИ, или друг програмен 
продукт, отговарящ на тези изисквания.
От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове 

за подаване на удостоверенията за изплащане на 
паричните обезщетения. За осигурителите срокът е 
до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който 
осигуреното лице е представило при тях докумен-
тите. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число 
на месеца, следващ месеца, през който е издаден 
болничният лист, съответно, до 10-то число на ме-
сеца, следващ месеца, от който се иска изплащане 
на обезщетението.
От 1 декември 2015 г. лицата, задължени да пред-

ставят удостоверенията по електронен път или упъл-
номощените от тях лица, ще могат да се регистрират 
като потребители на уеб услугите на НОИ. Регистра-
цията ще се извършва онлайн, чрез уеб-приложение, 
достъпно през интернет страницата на НОИ.
Документите за изплащане на парични обезщете-

ния, представени в осигурителите до 31 декември 
2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, де-
кларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на 
НОИ по стария ред.
Повече информация за новия ред за подаване на 

документите и данните за изплащане на паричните 
обезщетения e публикувана на интернет страница 
на НОИ в рубрика „Е-услуги“/ „еПарични обезще-
тения”. 

   ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ - ДО 5000 ЛЕВА 
Нормативно регламентираният праг за ограничение 

на плащания в брой в страната да бъде намален от 
15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на 
сивата икономика. Това предвижда промяна в Закона 
за ограничаване на плащанията в брой, приета на 
заседание на Министерския съвет. 
Министрите приеха няколко промени в данъчните 

закони. Ограничението ще се прилага и в случаите 
на плащания в чуждестранна валута, когато левовата 
им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. 
по курса на БНБ в деня на плащането.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

Въпрос:  Здравейте, бих искала да попитам как 
стои въпроса с бременността и раждането в 
чужбина, в частност Германия? Аз съм българ-
ски гражданин с непрекъснати здравни права в 
България и валидна ЕЗОК. Бременна съм в 9ти 
месец и прегледите ми се осъществяват на те-
риторията на Германия. Предстои ми раждане 
тук. От немският ми гинеколог получих бележ-
ка, която трябваше на изпратя на Българската 
здравна каса за да бъде попълнена. Въпросът ми 
е поемат ли се от касата прегледите извършени 
тук на територията на Германия и самото раж-
дане и каква е процедурата с бележката, която бе 
представена пред вас? Благодаря предварително!
Отговор: По дефиниция Европейската здравноо-
сигурителна карта (ЕЗОК) покрива необходимата 
медицинска помощ (спешна и неотложна), свързана 
с бременност и раждане в случай на временно пре-
биваване на едно здравноосигурено лице в страна 
от ЕС (когато целта на престоя на родилката не е 
именно самото раждане).
Признаването на Вашата ЕЗОК с цел получаването 
на необходимата АГ-помощ зависи от преглежда-
щия лекар специалист, който има договор с местна 
здравна каса, или работи в лечебно заведение, 
сключило такъв договор. Ако лекарят специалист 
признае Вашата ЕЗОК (или временно удостовере-
ние, заместващо картата), тогава Вие ще бъдете за-
дължена да заплатите единствено потребителската 
такса, която заплащат местните здравноосигурени 
лица.
В някои случаи изпълнителите на медицинска и 
дентална помощ предпочитат кешовото запла-
щане на предоставената услуга, за да си спестят 
формалностите по отчитане към местния здравен 
фонд. Това е възможност, дадена и от европейското 
законодателство. Ако е налице такава хипотеза, 
тогава пациентът лично заплаща стойността на 
ползваната здравна помощ, срещу което получава 
фактура и (ако е възможно) придружаваща меди-
цинска документация. 
При завръщането си в България може да подадете 
документи пред Националната здравноосигурител-
на каса (НЗОК) и да кандидатствате за възстановя-
ване на разходите.

Въпрос:  Здравейте, интересува ме за издаване 
на служебна бележка от личният лекар на дъ-
щеря ми, необходима за подаване на декларация 
за месечни помощи на Дете, ЗАПЛАЩА ли се 
такса? Благодаря!
Отговор: Издаването на служебна бележка, удос-
товеряваща извършените задължителни имуниза-
ции и профилактични прегледи на деца съгласно 
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 
здравеопазването. Конкретно, в раздел V на прило-
жение № 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, удостоверяваща извършените 
задължителни имунизации и профилактични пре-
гледи на деца съгласно Правилника за прилагане 
на Закона за семейни помощи за деца.“



ЦАРСКА ТУРШИЯ 
Продукти за един буркан 800мл: 1 супена лъжица 

сол, 2 супена лъжица захар, 60-
70 мл оцет, 1 чаена лъжичка 
олио, 5 зърна черен пипер, 
1 дафинов лист, 3 скилидки 
чесън, 1 резен целина, магданоз, 
камби ,  карфиол ,  моркови 
(количеството се определя 
произволно)
Приготвяне: 
Нарязаните  зеленчуци  и 

подправките се насипват плътно 
в бурканите, притискат се с ръка, 
а после се долива студена вода.
Затварят  с е  с  капачки , 

стерилизират се само 5 минути 
след завиране на водата.

 ПОДСИЛВАНЕ НА ИМУНИТЕТА 
ПРЕЗ ЕСЕНТА  

За да избегнете излишния прием на лекарства и анти-
биотици през зимата, трябва да се погрижите за имуни-
тета си през есента. Вижте някои любопитни съвети за 

подсилване на имунитета.
Подсилване на имунитета 

през есента. 
Подсилването на имунна-

та система е процес, който 
изисква търпение и мето-
дичност. Не може да се 
случи за ден или седмица. 
Затова повечето експерти 
препоръчват подсилването 
на имунитета да започне в 
началото на есента, за да 
може за 2-3 месеца да под-
готвите организма си за пе-
риода с повече вируси.
Най-важните елементи 

на силната имунна систе-
ма са правилното хранене 
и движението. Приемайте 

повече плодове и зеленчуци и си създайте определен 
двигателен режим. Може да се захванете с някакъв 
спорт или просто да наблегнете на вървенето пеша. 
30 минути на ден са достатъчни, за да поддържате 
добра форма. Важното е да сте постоянни, за да по-
стигнете добри резултати.
Когато говорим за диета, избягвайте за храните и на-

питките, съдържащи захар. Захарта пречи на имунната 
система да се отбранява срещу вирусите. Според про-
учвания имунната ни система е отслабена до няколко 
часа след приема на храни и напитки с добавена захар. 
Яжте много и разнообразни плодове и зеленчуци. От 
тях тялото ви ще си набави необходимите витамини и 
минерали. Приготвяйте храната си с подправки, които 
също подсилват имунната система – сред най-добрите 
за това са куркумата и шафранът.
Други причини за пробив в имунната система са 

стресът и липсата на сън. Според проучвания хората, 
които се наспиват имат по-здрава имунна система и 
по-рядко се разболяват.

ПЕЧЕНИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ
СА ПО-ПОЛЕЗНИ

Някои зеленчуци трябва да 
бъдат подложени на термич-
на обработка, за да бъдат още 
по-добре усвоени, противно 
на твърдението, че суровите 
зеленчуци са изключително 
полезни.
Нагряването на доматите, 

спанака, моркова, аспержите 
и гъбите може да спомогне за разлагането на целулозата 
и освобождаването на минералните вещества.
Обработката на доматите повишава концентрацията 

на ликопена, който намалява риска от рак на простата. 
Но все пак термичната обработка разрушава витамин С.
Спанакът е богат на оксалати, които са свързани с цен-

ни минерали (желязо и калций). И целулозата, и окса-
латите усложняват усвояването на желязото. Затова от 
зелените зеленчуци ние може реално да получим едва 
5% от фактическото съдържание на желязото. Нагрява-
нето намалява съдържанието на оксалата до 15%. Затова 
много важно е да се съкрати времето на термичната об-
работка.
Морковът е богат на каротиноиди, които му придават 

ярък оранжев цвят. Нагряването му повишава концен-
трацията на каротиноидите, които са и мощни антиокси-
данти. Специалистите предлагат да се смесват сурови и 
обработени моркови.
Обработката на аспержите повишава биодостъпността 

на питателните вещества и концентрацията на полифе-
нолите (антиоксиданти, намаляващи риска от рак и сър-
дечни заболявания).
Гъбите пък имат много витамини и минерални веще-

ства. Има възможност да бъде повишена тяхната пита-
телност, като се добави полезно растително масло.

.КИСЛОРОДНАТА ВОДА В ДОМАКИНСТВОТО
Свикнали сме да използваме кислородната вода като 

изпитан лек от домашната аптечка. Оказва се обаче, че 
тя може да е полезна и за някои домакински задълже-
ния. Вижте за какво може да ви послужи кислородната 
вода в домакинството.
Освен лекарство, кислородната вода е икономично 

и екологично почистващо средство. Бутилка от 100мл 
кислородна вода от 3% е на цена около 1лв и ви е доста-
тъчна за няколко ползвания вкъщи. Важно е да пазите 
очите, когато работите с кислородна вода. Друго усло-
вие е да държите течността далече от слънчевите лъчи. 
Ето и за какво може да ви е полезна кислородната 

вода в домакинството:
• Почиства петна от 

кръв - ако забележите, 
че на килима или кух-
ненската кърпа има пет-
на от кръв, тогава ми-
нете петното с парцал, 
върху който сте капнали 
няколко капки кисло-
родна вода. Изчакайте 
малко и изплакнете със студена вода. Не прилагайте 
срещу тъкани в ярки или по-тъмни цветове, защото 
кислородната вода може да има избелващ ефект.

• Добавка към бялото пране - говорейки за избелване, 
няколко капки кислородна вода вместо белина към бя-
лото пране, прави дрехите още по-искрящо бели. Освен 
това така отстранявате зацапвания и петна без проблем.

• Срещу мухъл - смес от кислородна вода и оцет в 
съотношение 1:1 и разредена с малко вода е подходящо 
средство за борба с мухъла. С получения препарат на-
пръскайте мястото, върху което има мухъл, изчакайте 
10-тина минути и изтъркайте с четка, а след това оста-
вете да изсъхне.

• Като дезинфектант - кислородната вода не отделя 
токсични вещества, затова може да ви послужи като 
дезинфектант в кухнята или банята. Разредена с вода, 
може да я ползвате като препарат за почистване на фа-
янс и керамика. Освен това може да накиснете в нея гъ-
бите и парцалите, с които чистите.

• Други кухненски приложения - кислородната вода 
може да се използва за отстраняване на оцветявания по 
пластмасови съдове и за премахване на неприятни ми-
ризми от дъската за рязане.

• За чисти стъкла - направете си спрей за почистване 
на прозорци и огледала от кислородна вода и вода в съ-
отношение 1:1. Напръскайте повърхността и забършете 
с хартия.

• За чист аквариум - с кислородна вода може да обра-
ботвате камъните от аквариума вкъщи. Важно е обаче 
предварително да ги извадите, а не да сипвате от теч-
ността директно в аквариума, защото може да е опасно 
за флората и фауната.

ГРИЖИ ЗА ОВОШКИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
Чрез есенната оран или обработка в по-малките гра-

динки се заорават растителните остатъци и унищожа-
ват голяма част от зимуващите в тях и в почвата вре-
дители. Сред тях са едни от най-вредоносните болести 
като струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда 
по черешата, червени листни петна по сливата и др., а 
от неприятелите - плодови оси, листоминиращи молци, 
черешова муха, листозавивачки и др.
Обработката може да бъде плитка 

и по-дълбока в зависимост от типа на 
подложките на овощните култури.
При силно растящи подложки и 

по-дълбоко разположена коренова 
система есенната оран се извършва 
на по-голяма дълбочина - 25-35 см.
При слаборастящите - не по-дъл-

боко от 15-20 см.
С прекопаването на почвата при 

овошките се подобрява аерацията 
и водно-физичното състояние на почвата, създават се 
благоприятни условия за увеличение на полезните ми-
кроорганизми и почвеното плодородие.
Отстранете болните растителни части.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Подбел
Tussilago farfara

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
тънко, дълго, разклонено коренище. Листата са с 
дълги дръжки, почти кръгли, 10-20 см в диаметър, 
в основата сърцевидни. Цветовете са златистожълти 
- крайните са езичести, а средните са тръбести. На 
върха на всяко стъбло се образува по една цветна 
кошничка, до 2 см в диаметър. Цъфти от февруари 
до април. 
Разпространение: Расте 

по влажни места, най-често 
край брегове на реки и пото-
ци, а също из влажни ниви в 
цялата страна. 
Употребяема част: Из-

ползват се листата и цвет-
ните кошнички. Да не се 
смесва с видовете чобанка, листата на които са 
влакнести отгоре. 
Лечебно действие: Листата са средство против 

кашлица и задух. Притежават омекчаващо, отхрач-
ващо и противовъзпалително действие. 
Приложения: • лечение на ларингит с пресипнал 

глас, остри катари на горните дихателни пътища, 
туберколозна кашлица

• бронхити, бронхиална астма, възпалителни про-
цеси в белия дроб 

• при възпалителни заболявания на стомашно-
чревния тракт 

• апетитостимулиращо и подобряващо храносми-
лането средство 

• при възпалителни заболявания на пикочните 
пътища 

• пресни листа: рани, язви, циреи 
• сухи листа: при задух - бронхиална астма
• В българската народна медицина билката се 

използва при възпаление на стомаха и червата, при 
кожни обриви, скрофули, нередовна менструация, 
плеврит, за възбуждане на апетита. 
Външно приложение: Препоръчва се за налагане 

на лапи при главоболие, циреи, гнойни рани, рани 
от неудобни обувки (може счукани пресни листа), 
от изгаряне, за компреси при възпаление на очите. 
Използва се за бани при възпаление на вените на 
краката, при червен вятър, ревматизъм. Изсушени 
листа се препоръчват за пушене при задух. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 

с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 1 винена 
чаша преди ядене, 4 пъти дневно, подсладено с мед.
Като продукт: Подбел листа / Farfarae folium/ 
Състав: Рязани, сухи листа от Подбел – 100 %. 
Препоръчва се: при катари на горните дихателни 

пътища, бронхити, бронхиална астма, ларингити, 
емфизема на белите дробове и силикоза, кожни обри-
ви, ревматизам, нередовна и болезнена менструация, 
външно – при флебити, пърхот и червен вятър. 
Да не се употребява от бременни и кърмачки. 
Опакова: се по 50 гр. в хартиен плик. 
Билков чай, хранителна добавка.

 „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                                                                                                              

Mъж звъни нa cъпpyгaтa cи:
– Aлo, Πeнĸe, aбe зaбpaвил cъм cи фишa зa тoтoтo в 

ĸъщи. Я ми ĸaжи чиcлaтa, дa пpoвepим тиpaжa. Cлyшaй 
дoбpe ceгa! Eднo имa ли?

– Ъъъ… имa!
– Ceдeм имa ли?
– Имa!
– A дeвeт имa ли?
– Имa!
– A тaĸa, нe e иcтинa! Tpинaйce имa ли?
– Имa!
– Eгaти! Двaйce и eднo?
– Имa!
– Лeлe-лeлe, щe пpипaднa!!! A тpийce и двe имa ли?
– Имa! Aмa e зaдpacĸaнo..

ъж звъни нa cъпpyгaтa cи:


