
27 август - 2 септември 2018г., година (XIV), 34 /668

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

Курбан Байрам е мюсюлмански празник на жертвоприно-
шението в чест на приключване то на хаджа, отбелязван на 
10–тия ден от месец „зул хидж“ по мюсюлманския календар 
хиджра в памет на жертвоприношението на пророка Ибра-
хим. На него се колят жертвени животни (наречени курба-
ни) — овце, кози, камили, крави и телета. Чете се специална 
молитва преди заколението. Празникът започва 70 дни след 
Рамазан Байрам и продължава 4 дни. На този ден цялото се-
мейство се събира около трапезата. Младите искат прошка 
от възрастните, а скараните, се помиряват. По време на празника, изповядващите мюсюлман-
ското вероизповедание, трябва да извършат поклонение (хадж - в Мека) - ритуалът се извършва 
в долината Мина, където се „убива Дяволът с камъни“. Всеки поклонник трябва да хвърли 
по седем камъка по три 18-метрови колони край моста Джамра, които символизират дявола. 
Хвърлянето на камъните става на мястото, където според историята Сатаната изкушавал Ибра-
хим. Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. 
Смисълът на курбана не се състои в заколението на животното, нито в неговата кръв, нито пък 
в месото на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на 
Неговата повеля. Преди същинския празник обаче има два предпразнични дни - малко и голямо 
Арафе. На малкото Арафе се раздават тестени храни - мекици, питки, баници, но само на съсе-
дите. На голямото Арафе мюсюлманите трябва да постят и да се подготвят за посрещането на 
гости за празника. Нощта срещу Курбан байрам е благословена и на вярващите се препоръчва 
да се молят горещо. След нощния намаз до късно те четат откъси от свещения Коран. Вярва 
се, че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват. Курбан Байрам 
е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава четири дни и свършва след следобедния намаз на 
четвъртия ден. Първият ден започва със сутрешния намаз, последван от проповед на имама, 
който припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на 
жертвения ритуал - курбан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.

ББ й 1. Отстрел на дива свиня по време на лов.
2. Транспортиране на целия труп на дивата свиня до обособеното 

място за първична обработка.
3. Трупът се отваря и вътрешните органи се оглеждат за изме-

нения. При констатиране на изменения по вътрешните органи 
незабавно се информира официален ветеринарен лекар (или се 
докладва на телефон 112), а в писмото в частта „Епизоотологични 
Данни:“ се отбелязва „съмнително за болест“.

4. При взимане на проби се взема диафрагма, двата края на да-
лака (по 2-3 см) и кръв във вакутейнер. Комплектът за взимане на 
проби съдържа вакутейнер за кръв, контейнер за органни проби, 
баркод, пликов, писмо /Образец ЗХОЖ - 149а/ Утвърден със За-
повед No РД 11-1471/24.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
БАБХ/. В писмото се попълват всички изискуеми данни (датата и 
мястото на отсрел, вързастта, пол, килограми на дивата свиня), а за 
номер на писмото се записва номера на баркода.

5. Проба се взема 
от всяка отстреля-
на дива свиня ин-
дивидуално. След 
поставяне на ваку-
тейнера, диафраг-
мата и далака, фла-
конът се затваря. 
На капачката му се 
залепя единия бар-
код. Пробата и пис-
мото (след старти-
ране на мобилното 
приложение - само 
пробата, обозна-
чена с баркод) се поставят в полиетиленовия плик и се насочват 
към лаборатория за изследване за трихинелоза или към ДГС/ДЛС. 
След изследването й за трихинелоза, пробата ще бъде служебно 
придвижена от самата лаборатория за изследване за АЧС и КЧС. 
Използваните ръкавици, спринцовка, опаковки и др. отпадъци се 
изхвърлят в ямата за СЖП на мястото за изкормване (или се за-
копават когато се касае за намерена умряла дива свиня!). Изхвър-
лянето в гората създава опасност от разнасяне и поддържане на 
различни зарази! Пробите се изпращат в максимално кратък срок 
до лаборатория, определена от БАБХ.

6. Месото от отстреляната дива свиня се съхранява на едно място 
в полиетиленови пликове до излизане на отрицателен резултат за 
АЧС и трихинелоза, като на плика се залепя втория баркод или се 
изписва делията му номер на лист с молив.

7. При положителен резултат за трихинелоза и/или АЧС всичкото 
месо и други продукти се унищожават под ръководство и контрол 
от официален ветеринарен лекар.
Намерен труп на дива свиня
1. Намерен труп на дива свиня.
2. Незабавно се подава сигнал на официален ветеринарен лекар 

или тел. 112.
3. Взимане на проби при незагнил труп става като при отстреля-

на дива свиня, като на писмото се отбелязва, че се касае за умряло 
прасе. Обезвреждане на трупа става чрез загробване на място и 
затрупване с камъни или в ямата за СЖП. По възможност това да 
се извършва под ръководството и контрола от официален ветери-
нарен лекар.
Дезинфекция на мястото за първична обработка и на транс-

портните средства
1. Всички отпадъци по време на първичната обработка на отстре-

ляните диви свине и на пробовземането се изхвърлят в ямата за 
СЖП.

2. Месото за консумация се поставя в полиетиленови пликове, в 
които се поставят бележки с номера на баркода с който е обозна-
чена пробата.

3. Контейнера с пробата се обозначва с баркод и заедно с попъл-
неното писмо се поставя в полиетиленовия плик.

4. Полиетиленовите пликове с месото и с пробите се дезинфек-
цират с разтвор на Virkon S или друг подходящ дезинфектант.

5. Мястото за първична обработка се обработва със същия дезин-
фектант или се посипва с негасена, хидратна или хлорна вар.

6. Наличните превозни средства се дезинфекцират с подходящ 
дезинфектант. При извършването на дезинфекция задължително се 
обливат броните, праговете, гумите и калниците, както и вратите 
до нивото на дръжките. В случай, че по превозните средства има 
зацапване с кръв, те също се дезинфекцират.

7. С дезинфектант се облива също ползвания инструментариум, 
както и ботушите/обувките на ловците.

8. Използваните еднократни облекла се събличат и се изхвърлят 
в ямата за СЖП.

ВЪВЕЖДАТ ЛИЧНИ КАРТИ С 
ЧИП ОТ КРАЯ НА 2019 Г.

Новите лични карти ще са с биометрични дан-
ни и ще започнат да се издават от края на 2019 г. 
Това съобщиха от МВР.
Обществената поръчка за системата ще е 

факт до дни.
Документите ще се изработват в специален 

център в София. Гражданите, с валидни лични 
карти, няма да бъдат задължени да ги сменят.
От МВР отбелязват, че новите документи ще 

улеснят граничните проверки на летищата, като 
се използват така наречените електронни гейто-
ве, а на по-късен етап идеята е те да бъдат из-
ползвани дори при плащането на данъци.

КАТ ВЕЧЕ ВЗЕМА КНИЖКИТЕ НА 
ШОФЬОРИТЕ С „ГРАЖДАНСКА“ 

В „ОЛИМПИК“

Гратисният период за налагане на глоби на во-
дачи без валидна „Гражданска отговорност“ при-
ключи, обявиха от МВР.
Съгласно Закона за движение по пътищата при 

подобни нарушения се налагат принудителни 
административни мерки – вземане на книжка и 
спиране на колата от движение до представянето 
на документ за платена застраховка.
Припомняме, че във връзка с възникналия про-

блем със застрахователна компания „Олимпик“, 
чиито застраховки спряха да действат от 17 ав-
густ, министерството даде петдневен толеранс на 
водачите с прекратената застраховка „Граждан-
ска отговорност“ в  компанията. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

31 Август 2018, Петък,
Годишнина смъртта на лейди Даяна 
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса Даяна се 

случва на 30 август 1997 г. около 23:35 ч. в тунела Понт де 
л‘Алма на р. Сена, малко след като принцесата е напуска хо-
тел Риц (Париж, Франция). В колата, тя е била придружавана 
от Доди Ал Файед, син на известния египетски милиардер 
и собственик на Harrods - Мохамед АлФайед. Веднага след 
това принцесата е откарана в болница, където лекарски екип 
се опитва два часа да я спаси, но към 3 часа в ранните зори 
на последния августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаров-
ната детска учителка бързо спечелва сърцата на британците 
и те галено я наричат лейди Ди - тя е една от най-обичаните 
и уважаваните личности на Великобритания. Британците, 
традиционно са силно привързани към кралския институт, 
но специално към лейди Ди не крият и любовта си. Бракът на 
Чарлз и Даяна продължава 15 години и през 1996 година, папата склонява да разтрогне 
кралския брак. Те имат два законни наследници от брака си - принцовете Уилям и Хари. 

1 Септември 2018, Събота,
Симеоновден
 Начало на църковната нова година - Преп. Симеон 

Стълпник и Св. Марта. В много краища на тради-
ционно земеделска България за начало на новата 
година смятали Симеоновден - 1 септември, когато 
започват есенната оран и сеитба. Народните обичаи 
повеляват сутринта жените да замесят пшенично 
тесто и да направят питки, с които захранват ритуално 
воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят 
се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата 
им. В Северозападна България пред каруцата се коли 
петел (за “курбан на св. Симеон”). Орачите и сеячите 
са облечени празнично, а жените обикалят около тях 
и ръсят жар, за да е спорна работата. След изорава-
нето на първата бразда обредната пита се разчупва 

на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото 
се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената кокошка 
също се заравят в браздата. Традиция повелява на Симеоновден да не се дава назаем и 
да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от дома”. Не се готви, не се 
пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата ще е плодовита. 
По същия начин и орачът, отивайки към нивата, 
смята, че ако срещне човек с “пълно”, житото ще 
роди много зърно. 

2 Септември 2018, Неделя,
 Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на 

независимостта /1945/. Отбелязват се и годиш-
нина от провъзгласяването на Декларацията за 
независимост на Виетнам и за образуване на 
Демократична република Виетнам.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ - ПЪРВОКУРСНИЦИ ОТПУСНАТИ ОТ БЧК 
Краен срок: 30 септември 2018 г. 
Стипендиите се отпускат чрез На-

ционалната дарителска Програма „С 
тениска на бала” на МОТО-ПФОЕ за 
подпомагане образованието на мла-
дежи без родител/родители.
Критерии към зрелостниците, които 

могат да кандидатстват по програмата 
„С тениска на бала”: 

1. Да е получил диплома за завър-
шено средно образование в текущата 
година и в същата година да e приет 
във висшe учебно заведение (ВУЗ) 
или лицензиран център за професи-
онално обучение (ЦПО). 

2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2017 година да е:
- зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), 

или
- да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за 

закрила на детето, или
- да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от ро-

дителска грижа.

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО“- 2018    
Краен срок: 15 септември 2018 г. 
Фондация „АСТИКА“ обяви девети национален 

конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2018.
В конкурса могат да участват младежи и възраст-

ни от цялaта страната, като участниците ще бъдат 
разделени в две възрастови категории: - младежи 
от 14 до 29 години. - възрастни 30+ години. 
Всеки може да участва в конкурса най-много с до 

две НЕПУБЛИКУВАНИ авторски произведения, 
всяко с дължина не повече от една страница.
Стиховете трябва да са с тематика за морето и 

ваканционните мигове. Най-добрите стихове ще 
бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете 
категории с предметна награда и почетна грамота. 
За допълнителна информация:
Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72

29 Август 2018, Сряда,
Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение) 
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръсти-

тел - на този ден е отсечена главата на светеца. Това е 
вторият летен празник на християнския светец, който 
в народния календар се нарича Секновение поради 
вярването, че на този ден се сече лятото, секат се де-
нят и нощта - стават равни. На Секновение водата и 
времето започват да застудяват, затова никой не бива 
да се къпе в реките. На този ден се спазва строг пост. 
По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена 
консумацията на червено вино, на червени плодове 
и зеленчуци. В чисто християнски план празникът 
носи идеята за цикличността, защото с останалите 
два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система - раждане 
(Еньов- ден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), и смърт (отсичане 
на главата му - 29 август). Евангелието пише, че когато Йоан станал на 30 
години, Бог му заповядал да проповядва, че вече се е родил неговият син 
Христос, който скоро сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да го-
вори на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди Христос и 
разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан много хора, които се разкаяли 
и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното. Когато Христос 
дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във водите 
на река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението на Исус. 
Главата на Йоан Кръстител била отсечена в Юдея от стражите на цар Ирод. 
Така страшно и безсмислено се прекъснал животът на най-близкия другар и 

съмишленик на Христос. 
Ден за действия срещу ядрените опити 
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на 

Общото събрание на ООН от 2 декември 2009 г., 
приета по инициатива на Казахстан, за да се ак-
тивизират усилията на международната общност 
за прекратяване на ядрените опити като важна 
крачка за постигането на мир и сигурност в све-
та. Годишнина от закриването /1991/ на ядрения 
полигон Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан). 

30 Август 2018, Четвъртък,
Българската църква почита княз Ал. Невски
 Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при 

първия Константинополски патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски 
събор в Никея поради преклонната възраст на патриарх Митрофан. След 
неговата смърт от 325 г. до 340 г. е патриарх на Цариградската църква. Той 
бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици 
и езичници. Умира през 340 г. на 98-годишна възраст. Св. Йоан Постник уп-
равлявал Цариградската църквата по време на император Анастасий. Умира 
през 595 г. Св. Павел управлявал църквата като патриарх само 5 години. 
Като видял засилването на иконоборческата ерес, той се отказал от патри-
аршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 784 г., като малко 
преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е роден ок. 1220 
г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил във воин на 
6-годишна възраст. На 16 години баща му го оставя на управлява Новгород. 
Княз Александър повежда в началото на 13-ти век руските войски срещу 
шведско и германско нашествие. Решителната битка е край бреговете на река 
Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на Александър 
Невски през 1263 г., тленните му останки са по-
ложени в храм „Успение на Света Богородица“ 
близо до град Владимир. През 1723 г., по времето 
на Петър Велики, мощите на княза са пренесени 
и положени в построената в негова чест и памет 
Александро-Невска лавра, където се съхраняват и 
досега. На 18 октомври 1998 г. частица от мощите 
на светеца е пренесена и положена за поклонение 
в Патриаршеската катедрала „Св. Александър 
Невски“ в София. Ценната светиня е дарена от 
руския патриарх Алексий Втори на българския 
патриарх Максим при посещението му в Москва. 
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

Живял някога един човек. Той бил добър, тру-
долюбив и много вярващ. Винаги когато виждал 
някаква несправедливост или злина, се питал 
откъде произлиза Злото на света.

„Та нали всичко е от Бога... Нали Бог е добър?“, 
мислел си той.
Един ден отишъл при известен мъдрец с на-

деждата, че той може да му отговори.
– Кажи ми, учителю, откъде произлиза Злото? 

И то ли е от Бога?
А мъдрецът му отговорил:
– Брадвата може да отсече дървото. Тя има 

властта да го унищожи. Но нейната дръжка е 
направена от същото това дърво. Излиза, че 
дървото й е дало силата да го унищожи. Но дър-

вото само по себе си не е коренът на това зло, а 
начинът, по който се използва. Така е и с хората. 
Бог ни е дал сили, способности, разум. Ние реша-
ваме дали ще ги превърнем в Зло или в Добро.

ОТКЪДЕ ПРОИЗЛИЗА ЗЛОТО     



До 31-ви август:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от 

търговските банки и кло-
новете на чуждестранни 
банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 
13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки 
на местни физически лица, 
придобити през м. юли.
До 10-ти септември: 
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.
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ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ПО 
DE MINIMIS НА ОВЦЕВЪДИ И КОЗЕВЪДИ 

ДФ „Земеделие“ започна изплащането на финан-
совата подкрепа по схемата на минималната дър-
жавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1408/2013. До момента са преведени 15,200 млн. 
лева на 8 191 земеделски стопани от цялата страна, 
отглеждащи овце-майки и кози-майки. Ставката за 
подпомагане на глава животно е 15 лв. Помощта има 
за цел да компенсира животновъдите за изкупната 
цена на суровото мляко от дребни преживни живот-
ни, и да намали затрудненията в сектора.
Превежда-

нето на суб-
сидиите  по 
de  minimis 
продължава. 
Средства ще 
бъдат изпла-
тени на всич-
ки животно-
въди ,  кан -
дидатствали 
по схемата, 
с л ед  при -
ключване на 
допълнителните административни проверки, които 
служителите на ДФЗ са задължени да извършат.
Общият размер на помощите по схемата de minimis, 

която един земеделски стопанин или предприятие може 
да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро 
за период от три последователни данъчни години.

ПУБЛИКУВАНИ СА УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА 
ЗА ЗАСТЪПЕНИТЕ ПЛОЩИ ЗА КАМПАНИЯ 2018   
На  електрон -

ната страница на 
ДФ „Земеделие“ 
са публикувани 9 
456 броя уведо-
мителни писма за 
площи, деклари-
рани от повече от 
един кандидат за 
Кампания 2018.
Всички  земе-

делски стопани, 
при които са кон-
статирани двой-
но-декларирани площи, могат сами да изтеглят 
уведомителните писма съдържащи данни за парце-
лите и кадастралните имоти, в които са констатирани 
застъпвания.
Данните могат да се свалят от Системата за инди-

видуална справка по Директни плащания, която се 
намира на началната страница на уеб сайта на Фонд 
„Земеделие“.
Достъпът до системата става чрез потребителското 

име и персоналния код от заявлението за директни 
плащания. В секцията за справка има и ръководство 
за работа с цифровите данни, както и инструкции 
за въвеждането на потребителското име и паролата.
За допълнителна информация или съдействие за из-

тегляне/получаване на уведомително писмо, кандида-
тите могат да се обръщат към регионалните структури 
на ДФЗ (по адресна регистрация на стопанина), или 
към най-близката Общинска служба по земеделие.

В СИЛА Е НОВ РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИТЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

От 01.07.2018 г. в сила са промени в механизма 
за изплащане на помощните средства, приспосо-
бленията, съоръженията и медицинските изделия 
за хората с увреждания. Това стана с измененията и 
допълненията в Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), 
приети с Постановление на Министерския съвет №60 
от 23.04.2018 г.
Процесът по осигуряване правото на целеви помо-

щи за хората с увреждания има за цел да създаде га-
ранции и стимули за тяхната пълноценна интеграция 
и равнопоставеност. Правото на целевата помощ се 
осигурява от дирекциите „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на 
подадено заявление-декларация.
Пълен текст за измененията и допълненията в ПП-

ЗИХУ, може да намерите на адрес: http://www.asp.
government.bg/pravo-na-celevi-pomosi

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
СЕМЕЙСТВОТО  ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
ЗА БЕЗРАБОТИЦА В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА  НА ЕС
Вие може да се обърнете към:
• всяко от териториалните поделения на Национал-

ния осигурителен институт;
• дирекция „Европейски регламенти и между-

народни договори” при Централно управление на 
Националния осигурителен институт.
Вие трябва да подадете:
Заявление за предоставяне на информация от Ре-

публика България за друга държава-членка на ЕС за 
членовете на семейството на безработно лице със 
СЕД U006.
Искането се пода-

ва в писмена форма. 
Можете да го изпра-
тите и по електро-
нен път или чрез 
пощенски оператор.
Компетентна 

служба за издаване 
на документа е:
Дирекция „Евро-

пейски регламенти и международни договори” при 
Централно управление на Националния осигурите-
лен институт с адрес: 1303, гр. София, бул. „Алек-
сандър Стамболийски” № 62-64
Срокове за издаване на искания документ:
До 1 месец от постъпване на искането
Получаване на издадения документ:
Можете да получите издаденият документ:
• на посочения от Вас в заявлението адрес за ко-

респонденция;
• лично в приемната на дирекция ЕРМД;
• чрез упълномощено от Вас лице;
• в ТП на НОИ в посочен от Вас град в Република 

България
Издаденият документ може да бъде изпратен и ди-

ректно на осигурителна институция в друга държава-
членка на ЕС, на посочения адрес за кореспонденция 
в заявлението.

 За издаването на този вид документ такса НЕ СЕ 
ЗАПЛАЩА

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯ НА ДРУГО ЛИЦЕ 
В случаите, когато пенсията не може да се получи 

лично, тя може да бъде изплащана на упълномощено 
от пенсионера лице. Пълномощното следва да е с нота-
риално заверен подпис. Ако пълномощното е издадено 
на територията на чужда държава, подписът на упъл-
номощителя е необходимо да се завери от българските 
дипломатически и консулски представителства. За да 
получи пенсията, освен пълномощното, упълномоще-
ният трябва да носи своя документ за самоличност. 
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 получаването на суми от пенсия.
Ако 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 упълномо-
щено 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. 
При изплащането на пенсията се изисква 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. Задъл-
жително условие 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 всяко конкретно плащане, то се задържа 
в пощенската станция. Изплащане на суми за пенсия 
на упълномощено лице чрез изрично пълномощно без 
нотариална заверка на подписа може да се извършва 
само от пощенската станция, в чиито изплащателни 
документи е включен пенсионерът.
Когато пенсионерът има законен представител, 

настойник, попечител или определени лица по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсията 
се изплаща съответно на законния представител, на 
настойника, на попечителя 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 раж-
дане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с 
удостоверение, издадено от общината (кметството).
Когато се получава пенсия и добавки към нея до дву-

кратния размер на социалната пенсия за старост, то тя 
може да бъде изплатена без пълномощно на съпруг/а/, 
на пълнолетни деца или на родители на пенсионера. 
При получаване на пенсията, тези лица трябва да 
представят не само своя документ за самоличност, 
но и този на пенсионера, както и документи, които 
доказват семейната или родствена връзка.
Плащане по този ред може да се извършва, само ако 

пенсията се получава чрез пощенска станция.
Съпругът/съпругата, пълнолетните деца или родите-

лите на пенсионера могат да получат пенсията само от 
пощенската станция, в чиито изплащателни документи 
е включен пенсионерът. В такива случаи пенсията 
може да се изплати както в дома на пенсионера, така 
и в самата пощенска станция.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Здравейте! През месец юли 2017г. полу-
чих 450 бр. тест ленти Фри Стаил Оптиум без 
доплащане. Днес, в аптеката ми беше поискано 
доплащане в размер на 16,20 лева за същото коли-
чество ленти от същата марка. На поставения от 
мен въпрос ми отговориха, че това е изискване на 
НЗОК. Правомерно ли е това искане на аптеката 
за доплащане от пациента? 
Отговор: В НЗОК ежегодно се провежда процедура 

за договаряне и изготвяне на списъци с медицински 
изделия по групи, както и стойността, до която НЗОК 
заплаща за всяка група, при условията и по реда 
на Наредбата по чл.30а от Закона за медицинските 
изделия, които влизат в сила винаги от 1 април  на 
съответната година.
За 2018 г. количеството и реимбурсната стойност, 

която НЗОК заплаща за тест-лентите се запазва и не се 
налага доплащане, вкл. за FreeStyle Optium test strips, 
с код WF 081.
Заплащането на медицински изделия от НЗОК 

се извършва по реда, разписан в Наредба № 10 от 
24.03.2009 г. Съгласно разпоредбите на наредбата, 
Националната здравноосигурителна каса не може да 
заплаща по-висока стойност от предложената най-ни-
ска цена в процедурата по договаряне. При последната 
процедура за договаряне и изготвяне на списъците с 
медицински изделия, след направените предложения 
за отстъпки, за шест от тест-лентите е договорена цена 
от 19,20 лв. Това е и стойността, която НЗОК заплаща 
за една опаковка.
Това е видно от публикувания на интернет страни-

цата на НЗОК: https://www.nhif.bg/page/1491 - „Списък 
с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща 
в условията на извънболничната медицинска помощ и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“, и 
съответно - в актуализационния файл, който е задъл-
жителен за всички аптеки, сключили договор с НЗОК.

Въпрос: Здравейте, бихте ли ми изпратили таб-
лица с цените за работа към здравна каса. Благодаря 
Ви предварително! 
Отговор: Всяко здравноосигурено лице, потърсило 

дентална помощ, има право да получи по линия на 
НЗОК следния обем дейности, диференцирано по 
възрастови групи:
При здравноосигурени лица над 18-годишна въз-

раст: обтурация с амалгама или химичен композит и 
екстракция на постоянен зъб, вкл анестезия
а) обстоен преглед със снемане на орален статус 

веднъж за съответната календарна година и допълни-
телен преглед за бременни;
б) до три лечебни дейности за съответната кален-

дарна година.
При здравноосигурени лица от 65- до 69-годишна 

възраст включително – посоченият обем дейности, 
както и до две дейности по възстановяване функцията 
на дъвкателния апарат при обеззъбени лица (съответно 
по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни 
прегледи, полагащи се за срок от 4 години.
Националният рамков договор за денталните дей-

ности за 2018 година между Националната здравноо-
сигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски 
съюз (БЗС) е публикуван на сайта на НЗОК – меню 
НРД – линк 2018. В Раздел IV „Обеми и цени на за-
купуваните от НЗОК дейности в извънболничната 
дентална помощ“, чл. 105, може да намерите подробна 
иформация.



АФТИ - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ, КАКВИ СА
ПРИЧИНИТЕ И КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ С БИЛКИ?
Афтите са малки язвички - от 1 мм до 2 см, които се 

появяват по вътрешната страна на бузите и устните, 
по венците и езика. От тях по-често боледуват жените. 
Появяват се в резултат на възпаление или инфекция 
- гъбична, вирусно-бактериална; специалистите про-
дължават да спорят дали 
са заразни.
Причини и симптоми
Причините са много-

бройни - травма при пре-
хапване, от лоша зъбна 
протеза, дразнене от раз-
вален зъб, груба четка за 
зъби; лоша хигиена на 
устата; стрес и преумо-
ра; вирусна инфекция; алергия към храни; употреба 
на замърсени храни, неизмити плодове и зеленчуци; 
недостиг в организма на витамин С, желязо, витамини 
от група В; отслабнала имунна система.
Появяват се внезапно и след 3-4 до 20 дни също така 

внезапно отшумяват. В началото наподобяват миниа-
тюрни червеникави кратерчета с бледожълт ръб. По-
късно дъното им се покрива с жълтеникав налеп. За 
разлика от херпеса не образуват мехурче. Може да са 
придружени с болка като от убождане и с кървене.
Бързи мерки у дома
Не пийте кафе, не пушете, не дъвчете дъвка, не из-

ползвайте продукти за свеж дъх. По възможност ми-
нете на меки и течни храни без дразнещи подправки; 
хапвайте повече кисело мляко, айран, бяло саламуре-
но сирене, ако си правите кефир – също.
Билкови лекове при афти:
За жабурене
При афти действат благоприятно отвари от лайка, 

шипки, смрадлика, невен, слез, градински чай.
Жабурене с ябълков оцет и сложена в устата прясно 

обелена скилидка чесън.
За мазане
Навлажнете марля или марлен тампон с 30% екс-

тракт на прополис. Върху навлажнения тампон сложе-
те пречистена сода (без алуминий), след което нама-
жете засегната с афти зона.

КАК  ПРАВИЛНО  ДА  ЯДЕМ  ЯГОДИТЕ?          
Този въпрос може да ви 

се стори странен, но яго-
дите като плод  могат да се 
хапват в различни комби-
нации, за да се превърнат в 
хранително средство.
Те се препоръчват на бо-

лни и слаби хора, както и 
наскоро оздравели, но е до-
бре да се поднасят с други храни. „Който през лятото 
яде мляко с ягоди и тъмен (ръжен) хляб, скоро ще по-
чувства тяхното благотворно действие, което се изразя-
ва в усилване на организма и прочистване на кръвта”, 
съветват лечители.
Компот от ягоди може да се дава на болните по всяко 

време на годината, ако усещат силен вътрешен огън.
Самостоятелно се препоръчват при страдащи от ка-

менна болест и с болни бъбреци. Подходящи са и при 
различни страдания на черния дроб, както и при стру-
пейни пъпки.
Чаят от листенцата на ягода е много добра настойка: 

вземете изсушени листа с 3 пръста, накиснете във вряла 
вода и киснете, докато изстине. Прецедете водата, доба-
вете мляко и малко захар, и пийте като еликсир, съветва 
още прочутият германски лечител.
Ягодите са ценен диетичен продукт, препоръчват се 

при високо кръвно, атеросклероза, при язвена болест на 
стомаха и дванадесетопръстника, а също и при анемия, 
авитаминоза, неврастения, запек, подагра, маточни 
кръвотечения. 
Французите ги смятали за афродизиак и затова на 

младоженците винаги се сервирала студена ягодова 
супа. Ягодата е символ на Венера - богинята на любовта 
заради сърцевидната форма и червения цвят. 
Много подходящи са и за отслабване.

ЧP EВНИ  ПA P AЗИТИ  ПPИ  ЖИВOТНИТE -
CИМПТOМИ  И  ИНФO PМAЦИЯ    

Bътpeшнитe пapaзити (т.нap. „eндoпapaзити“) ca 
eдни oт нaй - гoлeмитe нeпpиятeли пpи ĸyчeтo и 
ĸoтĸaтa. Гoлямa чacт oт тяx ca oпacни нe caмo зa тяx, 
нo и зa xopaтa!

Eтo зaщo e вaжнo дa бъдeм инфopмиpaни, зa дa мoжe 
дa взeмeм нaй - aдeĸвaтнитe мepĸи нaвpeмe!

B нacтoящaтa cтaтия ви пpeдcтaвямe инфopмaция 
oтнocнo видoвeтe чpeвни пapaзити, ĸoитo мoжe дa 
cpeщнeтe пpи ĸyчeтa и ĸoтĸи. 

Tyĸ щe нaмepитe инфopмaция зa тoвa ĸaĸ пapaзититe 
инфeĸтиpaт живoтнoтo, ĸaĸтo и cимптoми.

Teния - Инфeĸтиpa ĸyчeтa и ĸoтĸи
Зapaзa пpи пoглъщaнe нa инфeĸтиpaни гpизaчи, 

зaйци и бълxи.
Πpи pacтeж тeниятa пpичинявa блoĸaдa нa чepвaтa
Cимптoми: зaгyбa нa тeглo, диapия, пoвpъщaнe, 

лeтapгия, yмopa, ceгмeнти, пpиличaщи нa зъpнa opиз 
oĸoлo aнyca и/или в изпpaжнeниятa
Гиapдия - Инфeĸтиpa ĸyчeтa и ĸoтĸи
Инфeĸция пpи пoглъщaнe нa зapaзeнa xpaнa, изпpaж-

нeния, вoдa.
Cимптoми: мeĸa/вoдниcтa 

диapия, лeтapгия, зaгyбa нa 
тeглo.

Koĸцидия - Инфeĸтиpa 
ĸyчeтa и ĸoтĸи

Haй  -  вeчe  млaди  и 
cтpecиpaни живoтни.
Зapaзa пpи пoглъщaнe нa 

инфeĸтиpaни гpизaчи, пoчвa или изпpaжнeния.
Moжe дa пpичини cмъpт пpи мaлĸи/млaди живoтни.
Tpиxypиди- Инфeĸтиpa глaвнo ĸyчeтa 
Инфeĸция пpи пoглъщaнe нa яйцa нa тpиxypиди oт 

пoчвa или изпpaжнeния.
Живeят в дeбeлoтo чepвo.
Cимптoми: aнeмия, ĸъpвaви изпpaжнeния, зaгyбa нa 

тeглo, aнeмия, диapия, yмopa.
Heмaтoди - Инфeĸтиpa ĸyчeтa и ĸoтĸи.
Чecтo ce пpeдaвa пpи paждaнe и чpeз мляĸoтo нa 

мaйĸaтa.
Инфeĸциятa ce ocъщecтвявa пpи пoглъщaнe нa пoч-

вa/инфeĸтиpaни изпpaжнeния/инфeĸтиpaни гpизaчи
Живeят в тънĸoтo чepвo и пpичинявaт чpeвнo 

блoĸиpaнe.
Moжe дa дoвeдaт дo cмъpт.
Cимптoми: диapия, пoвpъщaнe, aнeмия, cлaбocт, 

зaбaвeн pacтeж, пoдyвaнe нa ĸopeмa.
Aнĸилocтoмa - Инфeĸтиpa ĸyчeтa и ĸoтĸи
Moжe дa ce пpeдaдe пpи ĸъpмeнe.
Зapaзaтa ce ocъщecтвявa, ĸoгaтo лapвa пpoниĸнe пpeз 

ĸoжaтa или пpи пoглъщaнe.
Живee в тънĸoтo чepвo и ce xpaни c ĸpъв.
Moжe дa пpичини внeзaпнa cмъpт или пpипaдъци 

(ocoбeнo пpи млaди живoтни).
Moжe дa ce пpeдaдe и нa xopa.
Cимптoми: ĸъpвaви изпpaжнeния (чecтo пoд 

фopмaтa нa диapия), зaгyбa нa тeглo, aнeмия, cлaбocт, 
aтpoфия/мъpшaв вид.

ПОДПОРИ ЗА ДЪРВЕТАТА В ГОДИНИ С ДОБРИ ДОБИВИ       
Към укрепване на клоните се пристъпва когато за-

бележите, че клоните започват да се огъват от тежеста 
на плодовете.
Преди да поставите подпорите на дървото трябва да 

приключите с обработките на почвата около стъблото. 
Тези укрепващи подпори имат своите недостатъци, за-
щото затрудняват работата в градината – обработката 
на подкоронното пространство, поливките, борбата с 
болестите и неприятелите, обирането на падналите за-
вързи и т.н. , а за механизирана обработка и дума не 
може да става.
Натоварването с плод на подпора не трябва да над-

вишава 8-10 кг, а това са приблизително 100 средно 
големи плода. Важно е да се предвиди, натоварената 
клонка да не се пречупи на мястото на съприкосно-
вението с подпората. Това място трябва да бъде оме-
котено с гумена или друга гъвкава подложка, за да не 
нарани кората на дървото.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ - ПОЛЕЗНИ 
СВОЙСТВА И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ        
Пчелното млечице  е сложен би-

ологичен продукт, който има висока 
хранителна и биологична стойност. То 
съдържа всички основни вещества от 
които се нуждае човек, за да е здрав: 
растителни белтъчини, въглехидрати, 
витамини,минерали, ензими и други 
биологично активни вещества, които 
не са проучени достатъчно. Особено 
богато е на белтъчини, който варират от 
13 на сто до 30 на сто. За сравнение – майчиното мляко е с 1.7 на 
сто, а кравето мляко- 3.5 на сто. В него са доказани 22 заменими 
и незаменими аминокиселини. То съдържа и аминоглобулинова 
киселина, известна повече като гама-глобулин, който помага да се 
усили устойчивостта на организма към бактерии, вируси и токсини.
Свежото пчелно изглежда като белезникава маса, подобна 

на сметанов вкус , със специфична миризма и кисловат вкус.
Оставено на стайна температура и на слънце, то става нетрайно.
Пчелното млечице трябва да се съхранява правилно, при 

температура минус 20 С в херметически затворен стъклен съд без 
достъп до светлина. Така то е годно за употреба почти 18 месеца.
То запазва свойствата си (до 6 месеца) и в хладилник при минус 

2 до минус 5 С. Най-правилно е да се съхранява лиофилизирано, 
обясняват опитни пчелари. Получава се бледожълт прах, който 
е силно хигроскопиран, и трябва да се  сложи в херметически 
буркани, далеч от слънцето.
Пчелното млечице води до общ подем на жизнените сили на 

организма, подобрява както физическия, така и психическия му 
тонус, действа стимулиращо върху почти всички органи и системи 
на тялото.
То има изразен антибактериален ефект, а също и имунорегули-

ращ ефект и се препоръчва при артрит, първична гломерулопатия, 
анемия, бронхиална астма и др.Има данни, че при болни от 
захарна болест то намалява нивата на кръвната захар – ефект, 
който се наблюдава и при здрави хора. Препоръчва се още при 
атеросклероза, подобрява работата на сърцето, има хипотоничен 
ефект и много още.
Някои автори съобщават, че пчелното млечице има и анабо-

лен ефект: малките и средни дози усилват градивните процеси, 
ускорявайки обмяната на веществата, а високите (500 мг, 1 гр.) 
- ги забавят. 
Относно количествата има също различни мнения: у нас се 

счита за оптимално дневна доза от 120-180 мг.,  френски автори 
препоръчват 250 мг, а при тежки случаи дори до 500 мг, а япон-
ските се застъпват за 480 мг, при необходимост дори до 1 гр. 
дневно. Цялото количество се приема или наведнъж ( сутрин на 
гладно) или на два приема – сутрин и на обед. Приемането на 
пчелното млечице вечер не се препоръчва, тъй като възбужда 
нервната система и може да доведе до безсъние. 
Може да се използва и външно (при себорея и др.).
Трябва да се знае, че пчелното млечице може да доведе 

до алергия, не се препоръчва при болестта на Адисон,  остри 
инфекциозни заболявания, и др.
При предозиране са възможни стомашни болки, коремни болки, 

повръщане, диария, които отшумяват с намаляване на дозата или 
спиране на природния продукт. 
Статията е информативна и преди да приложите лечение се 

обърнете към апитерапевт. 

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0879/12-18-04 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един баща разделил имота си, като оставил половината за 
него, а другата половина поделил между синовете си. Повикал 
ги и им дал пакет хартии.

- Синове мои, реших да се оттегля на заслужена почивка. 
Затова искам да поделя имота си между вас. Който от вас 
скъса този пакет хартии, на него ще дам и моята половина.
Помъчили се синовете, не успели. Тогава бащата казал:
- Я сега опитайте да късате лист по лист!
Синовете се хванали и набързо накъсали хартийките.
- Запомнете - рекъл накрая, - три поуки от тази история: 

което не става наведнъж, може да стане постепенно; което 
не можеш сам, можеш с приятели; което не става със сила, 
става с хитрост. Разбрахте ли?

- Разбрахме!
- Нищо не сте разбрали! Току-що накъсахте контролния 

пакет акции и вашата половина пак стана моя.

дин баща разделил имота си, като оставил половин

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КЮФТЕТА
Продукти: 1 кг картофи, 1 глава 

кромид, 2 моркова, 1 ч. ч. грах, 1 ч. ч.  
царевица, 5-6 скилидки чесън, 1/2 връз-
ка магданоз, 1 яйце,1 ч. ч. настъргано 
сирене, 1/2 ч. ч. настърган кашкавал, 5-6 с. л. галета 
+ галета за овалване, олио за пържене

|Приготвяне: Картофите се обелват, нарязват се на 
кубчета и се сваряват на пара. В последните 5 минути 
се прибавят царевицата и граха.
Зеленчуците се намачкват, прибавят се ситно наряза-

ният лук, пресованите скилидки чесън, настърганите 
моркови, сиренето, кашкавалът, белтъкът от яйцето 
(жълтъкът се заделя за овалване на кюфтетата), магда-
нозът и галетата. Всичко се омесва добре и се оформят 
кюфтета. Те се потапят първо в разбития с малко прясно 
мляко или вода жълтък и след това се овалват в галета. 
Пържат се в сгорещено олио.
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