
21 - 27 октомври 2019г., година (XV), 41 /726

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

Отново ученици и учители от училище Сатовча отбелязаха 107- годишнината от освобожде-
нието на родния край с организиран  туристически поход.  По традиция мероприятието започна 
сутринта в училищния двор, където с участието на всички ученици от 1 до 12 клас под ръко-
водството на техните класни ръководители и учители се отправиха към паметника „Костница“, 
намиращ се на площада в Сатовча,  където са пренесени костите на загиналите войници от Са-
товчанския край в сражението с турска войска на м. „Майров гроб“, за да почетат паметта им с 
поднасяне на цветя и минута мълчание, както и с кратка историческа справка за действията ста-
нали преди 107 години. Рецитираха стихове, посветени на Отечествената война и преклонението 
на народа пред подвига на героите. Учители и ученици се отправиха към местностите: „Орлов 
камък“ и „Жидово“, където се проведоха и интересни спортни игри и състезания. 

107 ГОДИНИ СВОБОДЕН КРАЙ 

ЕТО КОГА СМЕНЯМЕ ЧАСА ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ 
И КАКВО НИ ЧАКА

Съвсем скоро минаваме към зимно астро-
номическо часово време.
Смяната на времето през 2019 година е в 

неделя, 27 октомври 2019 година от 4:00 часа 
през нощта, когато сменяме часа с един на-
зад, тоест от 4:00 часа става 3:00 часа.
През септември 2018 година Европейската комисия излезе с пред-

ложение местенето на стрелките да се случи за последно през 2019 
година, като различните държави да изберат до март, дали искат да 
останат на астрономическо време (зимно) или на лятно часово време 
(Daylight savings time).
През декември 2018 година се разбра, че предложението не среща 

своевременната подкрепата на страните членки на ЕС. Желание има, 
но прибързаното решение може да доведе до хаос в транспорта и ко-
муникациите и много различни часови зони в ЕС.
Защо сменяме часа два пъти годишно?
Астрономическото часово време е това, което използваме от октом-

ври до март, тоест зимното. Лятното часово време се използва, за да 
се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и актив-
ните часове на работещите и учещите. Това би следвало да намали 
разходите за осветление. Първоначално е въведено в началото на 20 
век в Германия. В България се прилага от 1979 година.
Защо сменяме часа два пъти годишно?
Астрономическото часово време е това, което използваме от октом-

ври до март.  Лятното часово време се използва, за да се получи по-
добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на 
работещите и учещите.  Това би следвало да намали разходите за ос-
ветление.  Първоначално е въведено в началото на 20 век в Германия. 
В България се прилага от 1979 година.

ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ ПРИ СДВР И ОД-
МВР ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ 
ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА 
ГЛАС В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

Служителите ще работят и на 27 октомври 2019 г.
от 08.30 до 19.30 часа

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат избо-
рите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата 
организация българските граждани, които нямат издадена лична карта 
или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ 
паспорт) защото са изгубени, 
откраднати, повредени, уни-
щожени или с изтекъл срок, да 
имат възможност да упражнят 
правото си на глас. Дирекция 
„Български документи за са-
моличност“ е създала следната 
организация за работа:

1. В зависимост от конкрет-
ните нормативни изисквания, 
на граждани, подали вече за-
явление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще 
бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, уни-
щожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) 
или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края 
на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще 
бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при 

СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. 
от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на 
правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се 
издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заяв-
ление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде 
във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и 
настоящ адрес.
При произвеждане на втори тур на избори за общински съветни-

ци и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 
29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе 
начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават 

от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД 

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОР-
НИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

ББ “ ССД

ЗАПОВЕД
№486

с.Сатовча,18.10.2019г.
На основание  чл.44, ал.1, т.1  от ЗМСМА 

и във връзка с  чл.10 от Изборния кодекс
Н А Р Е Ж Д А М:

1.За гласуване на избиратели с физически 
увреждания на опорно – двигателния апа-
рат или с увреждания на зрението опреде-
лям следните избирателни секции:

2.На входовете на сградите, където са раз-
положени горепосочените избирателни сек-
ции да се поставят обозначителни табели.

3.Приемането на информация и  обслуж-
ването на тази категория гласоподаватели с 
необходимия транспорт и хора възлагам на 
секретаря на общината и кметовете (ВрИД 
кметовете) на населени места.
Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства, секретаря на община 

Сатовча за сведение и изпълнение, и на ОИК – Сатовча  за сведение
          РУМЕН ОРАЧЕВ, ВрИД Кмет на община Сатовча
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Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 
27 октомври 2019  година и с цел опазване на обществения ред и осигуряване 
на спокойна обстановка по време на гласуването и съгласно изискванията на 
Изборния кодекс от общинското ръководство издадоха нарочна заповед, с ко-
ято се забранява продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, 
ресторантите, кафенетата, павилионите, караваните и други обществени места на територията 
на община Сатовча от 20.00 часа на 26 октомври 2019 до 10.00 часа на 28 октомври 2019 год.
Със заповедта се забраняват всякакви масови прояви на територията на общината, създаващи 

предпоставки за нарушаване на обществения ред на 27 октомври 2019 година, както и се възлага 
на длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забраната лицата, желаещи да 
сключат гражданки брак на датата на произвеждане на изборите – 27 октомври 2019 год.
ВрИД Кметовете на кметства и отговорните служители имат задължението да връчат срещу 

подпис екземпляр от заповедта на всички собственици и съдържатели на магазини, ресторанти, 
кафенета, павилиони, каравани и др. такива на територията на населеното място.
Стриктното изпълнение на заповедна е възложена на ВрИД кметовете по населени места и 

Началника на РУ „Полиция” – гр.Гоце Делчев.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

24 Октомври 2019 Четвъртък,
Професионален празник на частните нотариуси 
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо събрание и е приет 

Устав на Нотариалната камара на Република България. От 1 октомври 1998г. 
България има частен нотариат.
Ден на Организацията на обединените нации 
Годишнина от влизането в сила на Устава на 

ООН, приет и подписан от 50 държави на 26 юни 
1945 г. в Сан Франциско (САЩ). Отбелязва се 
от 1948 г. Организацията замества разпадналото 
се през 1939 г. Общество на народите (Лига на 
нациите) - международна организация, чиято 
цел е понижение на въоръжението на народите, 
разрешаването на международни спорове и по-
добряването на световното благосъстояние след 
края на Първата световна война (1914-1918). Иде-
ята за създаването на Обществото на народите, 
заедно с 14 правила за международно поведение, е формулирана през 1918г. 
в едно послание на президента на САЩ - Удроу Уилсън (4 март 1913 - 3 март 
1921), но САЩ, както и много други страни, никога не се присъединяват 
към организацията. По време на Парижката мирна конференция (18 януари 
1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото на народите (ОН). 
Избухването на Втората световна война (1939-1945) практически слага край 
на ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място 
започва да действа организацията с нова структура и ново име - Организация 
на обединените нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива на 20 януари 
1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации принадлежи на 
министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил.
Световен ден за борба с Полиомиелита
 Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на организацията „Ротари интерне-

шънъл“ с подкрепата на Световната здравна организация. В повечето дър-
жави от Европа и Америка децата биват ваксинирани в най-ранна възраст, 
но милиони деца в Азия и Африка все още се разболяват от детски паралич. 
Усилията на международната общност са насочени към създаването на ус-
ловия за ваксинация на децата навсякъде по света. 

25 Октомври 2019, Петък,
Европейски ден на гражданското правосъдие
 Чества се от 2003 г. по решение на Европейската комисия и Съвета на Европа.
 26 Октомври 2019, Събота,
Димитрoвдeн
 Българската православна църква 

почита паметта на Св. Великомъче-
ник Димитрий Мироточец - в разго-
ворната реч празникът се нарича Ди-
митровден. Народният култ към Св. 
Димитър го представя като по-голям 
брат-близнак на Св. Георги. Широко 
разпространена е поговорката „Св. 
Георги лято носи, а Св. Димитър - 
зима“. Като предвестник на зимата и 
студа светецът се свързва със света 
на мървите. Затова около празника е една от най-големите Задушници. В 
народния календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното 
време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на 
Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът 
се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва 
традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни 
работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича 
още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия от птици и 
зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ в., бил управител 
на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен в тъмни-
ца и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 
г. В иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен 
кон, в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Най- рано 
култът към светеца възниква в Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в 
Тракия и Македония. Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески 
нападения. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. 
По- късно българи и гърци започнали разпалено да си оспорват „покрови-
телството на небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския 
му произход от древни времена всички славянски народи честват светеца. 
Българи и сърби го почитат като патрон на цялото славянство. 
Празник на строителя
 Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. По 

стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).

Н О В И Н И
21 - 27 октомври 2019г., 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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.10.2019 г.
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Рабиндранат Тагор е индийски философ, 
писател и музикант, носител на Нобелова 
награда за литература, като става първият 
неевропеец, удостоен с това отличие. Наред с 
Махатма Ганди, Тагор е един от най-известните 
индийци. Започва да пише, когато е на 7-го-
дишна възраст, а на 16 вече публикува поезия. 
Тагор се ражда в Калкута на 7 май 1861 година 
в заможно семейство.
Рабиндранат пътувал много по света, изнасял 

лекции, творчеството му се радвало на големи 
успехи и основал училище. Умира през 1941 го-
дина, оставяйки след себе си и много мъдрости 
за живота. Споделяме някои от тях.

„Бистрата река на разума не губи своя път в 
сухия пясък на навиците.“

„До истината можем да стигнем само ако ни 
е дадена свобода да грешим.“

„Човекът е по-лош от животно, когато се 
превръща в такова.“

„Водата в съда е бистра, а водата от мор-
ските дълбини е тъмна. Малко истина има в 
думите, които са ясни, а голяма истина има в 
мълчанието.“

„Ако затворите вратата за грешките си, ще 
затворите вратата и на истината.“

„Мъжете знаят само да мислят. Жените имат 
свой начин да разбират, без да мислят.“

„Няма поезия, която може да се издигне до 
тези височини, до които може да се докосне 
любовта.“

„Несъвършенството не е отрицание на съвър-

шенството. Окончателността не отрича безкрай-
ността. Това означава, че цялото се изразява 
в части и безкраят се разкрива в границите.“

„Никой народ не може да се спаси като се 
отдели от другите. Или ще се спасят заедно, 
или заедно ще пропаднат.“

„Няма нищо по-лесно от разрушаването на 
вътрешната свобода на човека в името на 
външната свобода.“

„Онези, които учат, а не прилагат знанията, 
са подобни на селяните, които обработват, а 
не сеят.“

„Това, което ни е необходимо, за да сме 
свободни е любовта. Тя има силата с радост 
да носи бремето на света.“

„Реката на истината тече през каналите на 
заблужденията.“

„Само това, което правим от любов, правим сво-
бодно, въпреки, че от това можем да страдаме.“

МЪДРОСТИ ЗА ЖИВОТА ОТ ЕДИН ИНДИЙСКИ ФИЛОСОФ 

 ГОДИШНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА БУЛСТРАД ЗА СТУДЕНТИ 
ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“  

Краен срок: 31 октомври 2019 г.
>> Ще бъде предоставена една еднократна 

стипендия на името на Румен Янчев за учебната 
2019/2020 година, в размер на 1 500 лв.
Изисквания към кандидатите:
- Да са студенти на Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, 
записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС 
„бакалавър“ по специалност „Застраховане и 
социално дело“ през учебната 2019/20 година.

- Да са подготвили самостоятелно разрабо-
тено есе на тема „Застрахователният пазар в 
България“ в обем между 1200 и 1500 думи.

>> Ще бъдат предоставени три еднократни 
стипендии „Булстрад млад лидер” за учебната 
2019/2020 година, всяка в размер на 1 000 лева.
Отпуска се за студенти, показали високи резултати от следването до момента, с изявени 

лидерски позиции, критично и аналитично мислене, значимо присъствие в студентския 
и академичния живот и активно развиващи дейности в полза на обществото.
Изисквания към кандидатите:
- Да са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, 

записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ по специлности: финанси, 
счетоводство и контрол, бизнес статистика и анализи, маркетинг, стопански и финансов 
контрол, бизнес информатика, международни икономически отношения, икономика на 
търговията, стопанско управление.

- Да са подготвили самостоятелно разработено есе на тема „Личностни качества и 
образование като предпоставки за успешна професионална реализация“ в обем между 
800 и 1000 думи.



Въпрос: Здравния картон с имунизациите на 
дъщеря ми е загубен при прехвърлянето от детска 
градина в училище.
Моля да ми кажете какво да предприема за възста-

новяването му.
Отговор от НЗОК: Първо, добре е да потърсите 

здравноосигурителната книжка на Вашето дете и лич-
ната амбулаторна карта, а също така да се обърнете за 
информация към личния лекар на детето.
Може да направите и online справка, ако сте родителят, 

извършил избора на личен лекар на детето и имате изда-
ден универсален код за достъп (УКД) до електронното 
досие – Вашето, и на детето. УКД се издава от всяка ра-
йонна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от 
местоживеенето, като за целта е необходимо да се подаде 
заявление за издаване (по образец). Заявлението може 
да се изтегли от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - секция 
„За гражданите“ - меню УКД.
В електронното досие има линк „Имунизации“, където 

са описани код, име на имунизация, дата на поставяне на 
ваксина, както и данни за лекаря, извършил имунизаци-
ята.  За да бъдат отразени имунизациите на Вашето дете 
в пациентското му досие, те трябва да бъдат отчетени от 
личния лекар, в чиято пациентска листа то е вписано.
Може да изтеглите и Заявление за предоставяне на 

информация от сайта на НЗОК – www.nhif.bg  В меню 
„Нормативна база“ - линк „Други нормативни актове“ 
са публикувани Вътрешни правила за предоставяне 
на информация по чл. 64, ал. 1 от Закона за здравното 
осигуряване в НЗОК. Оттам - /Приложение № 1/ - се 
разпечатва Заявление до управителя на НЗОК/до дирек-
тора на РЗОК, което родителят попълва, за да му бъде 
предоставена информация за ползваната по линия на 
касата медицинска помощ (в случая - за извършените 
имунизации) за съответния период. Предоставянето на 
информацията се извършва въз основа на това писмено 
заявление, подадено в Централното управление на Наци-
оналната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или 
в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Въпрос: Здравейте, искам да попитам на колко 
месеца имам право на болнични след като на 1август 
ме оперираха от тумор на яйчника и заедно с това 
ми отстраниха жлъчката и апендикс. Туморното 
образувание е доброкачествено.  
Отговор от НЗОК: В случаите, в които след болнич-

ното лечение осигуреното лице се нуждае и от домашно 
лечение, при изписването му от лечебното заведение се 
издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват 
дните за болничното лечение, включително денят на 
изписването, както и не повече от 30 календарни дни за 
домашно лечение.
Болничният лист се издава в деня на изписването от 

лечебното заведение за болнична помощ и се отразява 
в историята на заболяването, в ЛАК и в епикризата, 
като се обосновава необходимостта от отпуск за до-
машно лечение.
Общопрактикуващият (личният лекар) насочва паци-

ента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение 
на болничния лист, издаден от лечебното заведение за 
болнична помощ.
Националната здравноосигурителна каса осъщест-

вява задължителното здравно осигуряване, което 
представлява дейност по управление и разходване 
на средствата от задължителни здравноосигурителни 
вноски за заплащане на здравни дейности. Тези сред-
ства за заплащане на здравни дейности не включват 
осъществяване на организация и контрол на медицин-
ската експертиза, в т.ч. и на актовете, издадени от ор-
ганите за експертиза на временната работоспособност 
(в случая - болнични листове).
Подобни запитвания следва да отправяте към компе-

тентната институция – Министерството на здравеопаз-
ването/Регионалните здравни инспекции (РЗИ). 

тяване на трудовия договор с предизвестие:
- при придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст;
- при навършване на 65-годишна възраст от профе-

сори, доценти и доктори на  науките,
При първото основание работодателят има право 

по своя преценка да прекрати трудовия договор при 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст.
Работодателят има право да връчи писменото 

предизвестие за прекратяване на трудовия договор 
на работник или служител, който към момента на 
връчването му е придобил правото на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст. 
Работодателят има 

право да прекрати тру-
довия договор и ко-
гато работникът или 
служителят отговаря 
на условията за придо-
биване право на „ранна 
пенсия”. 
При условията на т.н. ранно пенсиониране могат да 

се пенсионират работещите при условията на първа и 
втора категория труд и учителите, както и при други 
специфични случаи, регламентирани в Кодекса за 
социално осигуряване.
Работодателят няма право да прекратява трудовия 

договор, когато работникът или служителят е при-
добил право на друг вид пенсия, напр. наследствена 
пенсия, пенсия за инвалидност и др. 
В законът е предвидено, че при осъществяване на 

трудовите права и задължения не се допуска пряка 
или непряка дискриминация, основана на народност, 
произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на 
кожата, възраст, политически и религиозни убежде-
ния, членуване в синдикални и други обществени 
организации и движения, семейно и материално 
положение, наличие на психически или физически 
увреждания, както и различия в срока на договора и 
продължителността на работното време. Трудов до-
говор се прекратява само на предвидените в Кодекса 
на труда основания. 

ВИЖТЕ НОВИТЕ ПРАВИЛА
ЗА ШОФЬОРСКИТЕ ИЗПИТИ  

Нови правила за провеждането на изпит на кандидат 
шофьорите прие правителството.
На изпита вече няма да присъства инструкторът, а 

той ще се провежда само от служител на Изпълнител-
на агенция „Автомобилна администрация“.
Ще се създаде интегрирана електронна система 

за контрол на изпитите, чрез провеждане на прак-
тическите изпити в автомобили, оборудвани с ви-
деонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично 
грешките.
По този начин ще бъде ограничен субективния 

фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на 
изпита, уточняват от транспортното министерство, 
което предлага промените. 
Предвижда се разработването на единна информаци-

онна система на ИА „Автомобилна администрация“.
Наличните електронни услуги са от „първо поко-

ление“ и позволяват единствено подаване с квалифи-
циран електронен подпис.
С изграждането на единната информационна систе-

ма ще бъде осигурено автоматизиране на процесите 
по обработването на заявленията за административни 
услуги, чрез свързаност с външни и вътрешни за 
агенцията регистри и информационни системи.
Това ще намали регулаторната тежест за бизнеса и 

ще ограничи броя на изискваните документи.
Създават се осем регионални дирекции с контролни 

функции вместо 
сега съществу-
ващите 27 об-
ластни отдела.
Областните 

отдели  ще  за-
пазят админи-
стративните си 
функции по об-
служването на 
граждани, както и дейности по провеждането на 
изпити на кандидатите за водачи. 
Контролната дейност ще бъде организирана в осем 

регионални дирекции: София, Пловдив, Бургас, Ва-
рна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца.
В рамките на новите регионални дирекции ще има 

средно 8 или 9 контролни екипа, с изключение на 
София, като по този начин ще могат да се осигурят 
над 15 екипа.
Това ще позволи да се планират цялостни и всеобх-

ватни проверки във всяка област, като така ще бъдат 
осигурени екипи за контрол и през тъмната част от 
денонощието, каквито към момента няма.
Чрез този подход ще бъде прекъсната обвързаност-

та на служителите на местно ниво и ще се осигури 
значителна степен на ротация, посочват от транспорт-
ното министерство.
По отношение на предоставянето на лицензи и 

разрешителни за извършване на превоз на пътници 
и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване 
на административната тежест за компаниите чрез 
ускорено и улеснено издаване на лицензи.

До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ   1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансовия данък, 
удържан през месец септември 
за доходи от трудови правоот-
ношения.  

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

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

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

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

точника по ЗКПО за трето тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
21 - 27 октомври 2019г., брой 41

РАЗСРОЧВАТ СЕ КРЕДИТИТЕ НА
ЖИВОТНОВЪДИ И КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ   
Управителният съвет 

на Държавен фонд „Земе-
делие“ реши да разсрочи 
кредитите, отпуснати на 
животновъди през периода 
2008 – 2012 г. и на карто-
фопроизводителите, по-
лучили заеми през 2011 г.
Размерът на лихвата по 

отсрочването на задълже-
нията е в размер на 3 %.
Заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сек-

тор „Животновъдство“ ще се приемат от 21 октомври 
2019 г. до 10 януари 2020 г.

 Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г.:
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 

2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, 
до 27 ноември 2020 г.

- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 
2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, 
до 27 ноември 2020 г.

- главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 
2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупу-
ване на фураж, до 27 ноември 2020 г.; 
От възможността за отсрочване на дължимите заеми 

могат да се възползват само фермери, които през сто-
панската 2018-2019 г. отглеждат животни от същото 
направление, по което е получен кредитът (птицевъд-
ство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен 
рогат добитък).
Доказването на условието се удостоверява с извлече-

ние от Интегрираната информационна система ВетИс 
на БАБХ, а за животните, които не подлежат на иден-
тификация - писмо от официален ветеринарен лекар.
Производителите на картофи могат да подадат заяв-

ления в ОД на ДФ„Земеделие“ от 21 октомври 2019г. 
до 30 ноември 2019 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г.: 
- главница по предоставени кредити за закупуване на 

семена, минерални торове и препарати за производство 
на картофи до 27 ноември 2020 г. Същото се прилага 
при условие, че дължимата към 27 ноември 2019 г. 
лихва е възстановена преди подаване на заявление за 
отсрочване.
От възможността за отсрочване на дължимите кре-

дити могат да се възползват само кредитополучатели, 
които през 2019 г. са отглеждали културата картофи, 
за която е получен кредитът.
Доказването на условието се удостоверява с извле-

чение от Интегрираната система за администриране и 
контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на 
неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните 
площи;
Не се допуска отсрочване на кредити на кредитопо-

лучател, за който е открито производство по несъсто-
ятелност по реда на Търговския закон към датата на 
сключване на анекса.

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТПУСКА 500 ХИЛ. ЛЕВА 
ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ДОМАТИТЕ 

Оранжерийните про-
изводители ще получат 
финансова подкрепа от 
500 хил. лева за борба 
с вредителите по до-
матите. Средствата са 
осигурени по схемата 
„Помощ  за  компен-
сиране разходите на 
земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по „Национална 
програма от мерки за контрол на доматен миниращ 
молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът 
е утвърден с решение на УС на ДФ „Земеделие”.
Подпомагането има за цел да компенсира разходите 

на оранжерийните зеленчукопроизводители, направе-
ни за продукти за растителна защита срещу минира-
щия молец. Размерът на субсидирането ще покрива до 
100% от цената на закупените препарати и средства 
за борба с вредителя, но не може да надхвърля сумата 
от 2500 лв./хектар с ДДС.
Право на финансова подкрепа имат малки и средни 

предприятия - земеделски стопани, които отглеждат 
домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 
хектара). Градинарите трябва да представят декла-
рация за наличие на доматен молец в парниците 
си, както и предписания от областните дирекции по 
безопасност на храните (ОДБХ) за унищожаване на 
вредителя.
Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за 

прилагане на държавната помощ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ,
АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ  

Има ли предвидени в закона ограничения за пенси-
онерите, които искат да продължат да работят и след 
пенсионирането си?

 Има ли предвидени в закона ограничения за пен-
сионерите, които искат да продължат да работят и 
след пенсионерането си, и как да защитим правата 
си, когато сме достигнали тази възраст?
В Кодекса на труда няма предвидени ограничения за 

работници или служители, които са придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да про-
дължат да работят по трудовото си правоотношение.  
Работодателят има право да прекратява с предизвес-

тие трудовия договор на работника или служителя при 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. Но не е длъжен.
В тези случаи има две отделни основания за прекра-
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СРОКОВЕ И ПРАВИЛА ПРИ
ЗАСАЖДАНЕТО НА ЛУК    

Предзимното засаждане на лук за глави дава по-добри 
резултати при правилно отглеждане. Много са факторите, 
оказващи влияние върху количеството и качеството, но 
решаващо е времето за засаждане и едрината на луко-
виците (арпаджика). Няма фиксирани срокове за засаж-
дане – те зависят от температурните характеристики на 
региона и времето на трайно застудяване.
Предимствата на есенното садене на лук
При зимното засаждане 

(наричат го още пролетно) 
сроковете са строго фикси-
рани – оптималните са от 
втората половина на фев-
руари до средата на март и 
всяко забавяне с 10-15 дни 
води до понижаване на до-
бивите средно с 30%. При 
по-студена и продължителна 
зима често се затруднява засаждането в тези срокове.
Предзимното засаждане се прави около две седмици 

преди трайното застудяване и замръзване на почвата – 
важно е правилното разчитане на сроковете. Не бива 
да се бърза – достатъчната влага благоприятства вкоре-
няването, но не трябва да пониква до първите студове, 
защото това влошава резултатите.
Важно условие за добри добиви е големината на ар-

паджика – луковиците не трябва да бъдат по-големи от 
1 см в диаметър. При по-едрите стрелкуването е почти 
гарантирано ( те стават само за зелен лук). Щом времето 
се позатопли и цветоносите веднага се появяват.
Друг плюс е по-ранната реколта. Ползата тук е двойна: 

първо, когато луковата муха започне да лети, лукът е 
достатъчно укрепнал и увреждането е по-слабо; второ 
- на освободените вече площи може да се засее втора 
култура, която до есента съзрява спокойно.
Ранната реколта се съхранява по-добре, защото през 

зимните месеци лукът се закалява и укрепва.
Отглеждане на предзимен лук
Лукът е студоустойчиво растение на дългия ден. Не-

говите изисквания към топлината през отделните фази 
на развитие са различни – оптималната температура 
за развитие на листна маса е 20-23 градуса по Целзий. 
Корените се развиват при 2-3 градуса, а над 5 градуса 
растежът им протича много бързо. Към светлината лукът 
е много взискателен и не понася никакво засенчване.
За отглеждане на лук се избират по-леки, песъчливо-

глинести или глинесто-песъчливи почви с неутрална 
реакция, богати на хранителни вещества, плодородни и 
чисти от плевели. Неподходящи са непроветриви ниски 
места с тежка, глинеста и задържаща сняг и влага почва.
Сортът лук се избира в зависимост от предпочитанията 

и вкуса, но едрината на посадъчния материал е задължи-
телно да отговаря на изискванията. Добре е да се сортира 
и различните фракции да се засаждат поотделно.
Лукът трябва да се отглежда на повдигнати лехи. 

Засажда се в бразди на разстояние 15 см една от друга 
– дълбочината им е 4-5 см, а разстоянието между луко-
виците е 6-7 см.
Внасянето на минерални торове преди засаждане води 

до повишаване на добивите –  суперфосфат в норми 40-
50 кг/дка, а на по-леки и песъчливи почви и калиева сол 
15-20 кг/дка. С амониева селитра лукът се подхранва по 
време на окопаването.

ЗАЩО ПОБЕЛЯВА СУРОВАТА ТУРШИЯ?  
Да се слага всяка го-

дина сурова туршия 
е не само кулинарна 
традиция, но и нераз-
делна част от бита на 
българина. Има и ос-
нователна причина 
за това. Зеленчуците, 
консервирани чрез по-
топяване в солен разтвор, като традиционното кисело 
зеле в бидон или сурова туршия, съдържат голям брой 
лактобактерии и пробиотици, полезни за хората. 
Важно е да подчертаем, че полезните лактобакте-

рии и пробиотици съществуват единствено и само в 
суровите туршии, те не присъстват в стерилизираните 
в буркани туршии.
Обичаният от всички вкус се дължи на дивата фермен-

тация именно на лактобактериите, които се съдържат 
в самите зеленчуци и в почвата, в която се отглеждат. 
Но понякога в процеса на ферментация саламурата 

побелява и хвърля в паника домакините, които се пи-
тат защо побелява суровата туршия. 
Една от основните причини за побеляване на су-

ровата туршия е недостатъчно количество на сол в 
саламурата за суровата туршия. 
Друга възможно причина за побеляване на саламу-

рата на суровата туршия може да бъде употребата на 
прекалено варовита вода или наличието на зеленчу-
ци, които не са с очакваното качество и още в проце-
са на слагане на туршията са били леко развалени. 
Добрата новина е, че побеляването на саламурата 

на суровата туршия не е причина да си скубете коси-
те или да изхвърлите всичко в канала. Има различни 
начини за оправяне на побелялата сурова туршия, 
като те могат да бъдат обикновено пресичане на тур-
шията с калиев сорбат (не натриев бензоат), смяна на 
част от саламурата, претакване и др

КАКВО ДА ИМАМЕ ПРЕДВИД ПРИ
КУПУВАНЕТО НА КОТКА

Спонтанното желание да притежавате нещо е доста-
тъчен довод за някоя импулсивна покупка. Не и когато 
става въпрос за животно. Без значение какъв домашен 
любимец желаете, трябва да бъдете убедени, че имате 
възможност и мотивация да го отглеждате. Това важи 
не само за кучетата, които обикновено са по-голямото 
притеснение на бъде-
щите стопани, а и за 
котките. Макар и да 
изглеждат като лесно 
за отглеждане живот-
но, и те имат някои 
специфики, за които 
трябва да внимавате. 
Когато искате да 

си купите котка:
Първо, трябва да 

определите животно с какъв характер искате
Дали искате котка с независим нрав, която обича 

да е самостоятелна и не харесва прекаленото внима-
ние? Или пък мъркащ домашен любимец, който да 
стои сгушен в скута ви? В случай че имате определена 
представа в главата си, то трябва да се подготвите и да 
разберете естествените навици на коя порода отгова-
рят на изискванията ви. Полът няма значение за чер-
тите на животното – за него можете да помислите. Въ-
преки това помислете за кастрацията на котката – при 
мъжките котки тя преминава по-леко и по-бързо, от-
колкото при женските. Ако не планирате кастриране, 
обмислете физиологичните особености на всеки пол. 
Преценете дали искате да купите или да спаси-

те коте
На практика има стотици животни само в региона, 

в който живеете, които търсят дом и любящ стопанин. 
Помислете дали наистина държите котката ви да бъде 
породиста. Дори и да искате породиста котка, помне-
те, че и такива се нуждаят от дом понякога – много 
стопани просто изоставят животното си. 
Голяма котка или бебе?  
Обмислете какво животно искате. Добрата нови-

на при малките – заради особеностите на рода, те на 
практика се раждат заедно с хигиенните си навици. 
Големите котки имат и плюсове обаче – имат по-мал-
ка нужда от внимание, по-тихи и по-уравновесени са. 
Котенцата са по-уязвими на болести. Големите котки 
обаче имат изграден нрав, който трудно ще проверите. 
Използвайте класическата тактика – сравнете правил-
но плюсовете и минусите. 
Нейният комфорт дали ви е по силите
Не забравяйте, че всяка домашна котка се нуждае от 

определен набор от предмети, за да живее добре. Ще 
имате нужда от купички – за вода и за храна; котешка 
тоалетна; котешко легло; играчки. Ще имате и разходи 
– качествената храна може да е скъпа според някои; 
обезпаразитяването и ваксините също не са евтини. В 
случай че котката се разболее, трябва да предвидите и 
разходи по лечението ѝ.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

НИЙМ - БИЛКАТА-ЧУДО НА АЮРВЕДА 
Малко вероятно е да сте чували за него, но запознавайки се 
с ползите му, определено ще останете впечатлени. 
Нарича се нийм (Neem, а латинското име на дървото е Azardica 

Indica) и се среща в Индия, Бангладеш, Пакистан и Мианмар. 
Твърди се, че е на повече от 5000 години и че първоначално се 
е прилагало за лечение в индийската философия за здравето 
Аюрведа. Това дърво е вечнозелено, достига възраст от 200 
години, а плодовете му много наподобяват маслини на външен 
вид - зелени са, имат гладка повърхност и костилка. За лечеб-
ни цели се използват всички части на растението - листата, 
плодовете, семената и кората на дървото, като за козметична 
цел се ползват основно листата.
Маслото от нийм съдържа мастни киселини, витамини и ми-
нерали. То е толкова наситено, че се налага да се разрежда 
с други подходящи за конкретната нужда масла - бадемово, 
жожоба, масло от гроздови семки. Така миризмата му не е 
толкова натрапчива, а ползите се съчетават с тези на близките 
до кожата масла.
В състава на билка-
та  влиза  биологично 
активното  вещество 
азадирахтин, което има 
силно антимикотично 
действие. Нийм сухо 
вещество на прах може 
да се съчетава с хумата 
или триците в различни козметични маски за лице и коса. Аза-
дирахтинът също така отблъсква насекомите, което прави нийм 
добро средство за борба с вредители по растенията, както и с 
бълхи по животните и въшки по хората. 
Същинско чудо за кожата - нийм се използва успешно при 
нарушени функции на кожата в резултат на гъбички и бактерии.
Чудесен лек срещу акне и гнойни пъпки - премахва петната и 
пъпките, изглажда повърхността на кожата
Прави кожата видимо по-млада - спомага за образуването на 
колагенови влакна
Твърди се, че тази билка е най-доброто средство срещу 
псориазис
Лекува различни видове кожни раздразнения, изгаряния и рани
Нийм се прилага за лечение на ранички в устната кухина, 
спира кървенето на венците.
Употребява се за укрепване на косата - при косопад, пърхот 
и цъфтеж. 
Сок от билката може да се използва и при уморени очи и 
зачервявания, след дълга работа с компютър.
Билката лекува главоболие и нервно напрежение.
При прекомерно изпотяване и треска е необходимо да сме-
сите 5 до 10 капки олио от нийм с чаша мляко и да го изпиете 
преди сън.
 Справя се успешно с хроничната умора, стреса и намаления 
имунитет.
 Нийм спомага излекуването на бактериални и вирусни ин-
фекции- малария, мононуклеоза, херпес зостер.
 Приемът ще ви е от полза при нарушено храносмилане, 
хранително натравяне и дори стомашна язва.
 При настинки, грип и възпалено гърло, също може да се „до-
питате” до нийм. Чрез пиене на вода от нийм, може значително 
да облекчите кашлица.
 С масло от нийм, смесено с кокосово масло, може да маса-
жирате болящите ви стави.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

В един магазин в мола влиза мъж. Разглежда и пита:
- Извинете, а тези ботуши по 400 лева дали се търсят?
- Разбира се! Имате прекрасен вкус! Като тези прода-

ваме по 10 чифта на ден!
- Странно… А този костюм за 780 лева?
- Също е много добро качество! Страшно много се търси! 

Преди малко продадох един такъв даже.
- Странно… А тези ризи по 150 лева?
- Извинете, но защо все казвате “странно”, та “странно”?
- Ами‘, защото пред мен е отчета ви за деня до НАП и 

касовият Ви апарат отчита 30 лева на ден...

- Съседе, как е синът ти, още ли е в Германия?
- Да, още е там. Завърши правния факултет.
- О, браво на него!
- Сега преместиха скелето на стената на медицинския....

ЗЕЛЕНЧУКОВА САЛАТА С БОБ, ПРАЗ, 
МОРКОВИ И ЧУШКИ      

Необходими продукти: 2 морко-
ви, 1 стрък праз,  1 червена 
чушка, 1 ч.ч. боб, сол, 2 с.л. олио, 1 
с.л. лимонов сок, 1 скилидка чесън
Начин на приготвяне: Морко-

вите (2 бр) и празът (1 стрък) се 
нарязват на колелца и се задушават 
за кратко в горещото олио (2 с.л.). 
Бобът (1 ч.ч.) се сварява и се добавя 
заедно с червената чушка, нарязана 
на ивици, счуканият чесън (1 скилидка), солта и ли-
моновият сок (1 с.л.). Всичко се разбърква. Салатата 
може да се поднесе веднага, а също и охладена. Тя 
може да се приготви и по друг начин, като вместо боб 
се ползват варени картофи, карфиол или броколи.


