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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с влошеното състоя-
ние на пътната отсечка с.Сатовча 
– с.Фъргово – с.Вълкосел от ІІІ-
то класен път на републиканска-
та пътна мрежа, поддръжката 
на която  е изцяло ангажимент 
на Областно пътно управление 
– град Благоевград от страна на 
Общинска администрация – Са-
товча многократно са изпращани 
писма до Агенция пътна инфра-
структура (АПИ) – град София и 
подразпределенията в Благоев-
град и гр.Гоце Делчев с прило-
жен снимков материал за взема-
не на спешни мерки по ремонт и 
възстановяване на нарушените 
участъци.
Получаваме писма в отговор 

на нашите искания, че ремон-
тирането на пътя е планирано в 
програмата на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, но до насто-
ящия момент не са предприети 
никакви действия. 
Последно сме информирани, 

че до 05.11.2018 год. (понедел-
ник) ще получим окончателен 
отговор.
Многократно от наша страна 

сме заявявали, че сме в готов-
ност да окажем помощ с работна 
сила и техника за отстраняване 
на дефектите по пътя, въпреки 
че поддръжката на тази отсечка е 
изцяло ангажимент на Областно 
пътно управление.
В краен случай ще сме прину-

дени с цел недопускане на въз-
никване на пътнотранспортни 
произшествия в тази отсечка,  
със средства от община Сатов-
ча да извършим неотложния ре-
монт за наша сметка.

В ф ”

С 300 ЛЕВА КОЛАТА ВЛИЗА В ЗИМЕН РЕЖИМ  
Oколо 300 лева ни струва таз-

годишната подготовка на ма-
совите автомобили за зимния 
сезон. В сумата са включени 
разходи за подмяна на антифриз 
и гуми, нов акумулатор, принад-
лежности и резервни крушки.
Макар и навън температурите 

да са необичайно високи за края 
на октомври, рано или късно зи-
мата ще дойде и тогава е важно 
да имате сигурни гуми.
Според Закона за движение по 

пътищата шофирането със зим-
ни гуми в България е задължи-
телно от 15 ноември до 1 март. 
Така че шофьорите имат около 
две седмици да „преобуят“ ко-
лите си с гуми, чийто грайфер е 
минимум 4 милиметра.
Смяната на четирите гуми за-

едно с изправянето на джантите 
излиза между 25 и 100 лева - и 
то в случай че поставите мина-
логодишните. Ако имате нужда 
да купувате нови, финансовото 
положение се усложнява, защо-
то трябва да броите между 250 
и 600 лв.
Гумите са разделени на нисък, 

среден и висок клас, като цената 
е според качеството на каучука, 
а огромно значение има и марка-
та. В последните години новите 
„обувки“ на колата стават все по-
достъпни и не е добре да риску-
ваме с втора ръка. А и глобата за 
шофиране с износени гуми е 50 
лева. Търговците масово предла-
гат безплатна смяна на гумите, 
ако си ги купите от тях, но кол-
кото по-късно се сетите, толкова 

повече ще висите на опашките.
Зимата е най-неблагоприятни-

ят период за всеки акумулатор. 
Затова сега е моментът да прове-
рите състоянието му и ако е не-
обходимо, да си купите нов. При 
ниски температури двигателят 
пали по-трудно и черпи повече 
ток от батерията.
Нов акумулатор ще ви струва 

до 200 лева като собствениците 
на дизелови автомобили задъл-
жително трябва да си вземат по-
мощни. За всеки случай винаги 
дръжте в багажника на колата и 
комплект кабели за зареждане.
Подмяната на антифриза е 

важна преди студеното време, 
тук цената зависи от вида му и 
марката. Едно от първите неща, 
които трябва да направите, е да 
проверите дали чистачките ви 
не са за смяна. Нов комплект от 
качествени чистачки струва 20 - 
30 лева.
Веднага щом паднат темпера-

турите, казанчето за измиване 
на стъклата трябва да се зареди 
с незамръзваща течност. През 
зимния сезон много важно е 
осветителната система на авто-
мобилите да бъде наред. Това 
означава изправни къси и дъл-
ги светлини, габарити, стопове, 
мигачи. Не забравяйте също да 
носите резервни крушки, ако се 
наложи смяна, цената им е около 
20 до 25 лева за комплект.
Препоръчително е да имате в 

колата си още стъргалка за лед, 
въже, вериги и спрей за размра-
зяване на ключалки.

Във връзка с предстоящия есенно-зимен се-
зон и организиране на дейностите по зимното 
поддържане на пътищата на територията на 
община Сатовча, както и с цел недопускане на 
ПТП, кметът на общината издаде нарочна за-
повед, с която възлага на кметовете на кметства 
в срок до 10 ноември 2018 година и след това 
периодично да организират освобождаването 
на уличните платна и тротоарите по населените 
места от: дърва за огрев, сушилни, оборски тор, 
неизползваеми в момента строителни материали, 
трайно неподвижна техника и техника паркирана 
неправилно, затрудняваща в момента движени-
ето, завзети неправомерно тротоарни площи с 
различно предназначение реално застрашаващи 

здравето и живота на хората. Чрез издадената 
заповед, кметовете на населени места носят 
отговорност за добрата организация и безпро-
блемно снегопочистване и опесъчаване през 
зимния период, както и за възникнал инцидент 
при ПТП, вследствие на неизпълнението на 
заповедта. Цялостният контрол по изпълне-
нието на заповедта е възложен на Началник 
участък „Полиция” Сатовча и Илхан Карагьозов 
- директор на дирекция при Община Сатовча. 
Задължението на кметовете на кметства е чрез 
своя заповед и предупредителни писма да уве-
домят собствениците на материали и техника, 
затрудняващи движението на пешеходци по тро-
тоарите и автомобилите за зимно поддържане.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

ПП

ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ МЕРКИ 
В предвид настъпващия есенно-зимен се-

зон и с превантивна цел е необходимо да се 
предприемат спешни мерки по пожарната 
безопасност, както на всички учреждения, така 
и на частните жилищни сгради, отопляващи се 
предимно с дърва за огрев. Всеки собственик 
или ползвател на сграда е необходимо преди 
започването на отоплителния сезон да извърши 

проверка за добрата проходимост на комин-
ните тела. При необходимост да се извърши 
почистване и ремонт на същите, за да се из-
бегнат неприятни инциденти. Необходимо е и 
превантивно да бъдат проверени всички елек-
трически и газови уреди, с които се предвижда 
отоплението през есенно-зимния период, както 
и припомняне на безопасната работа с тях.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

7 Ноември 2018, Сряда,
Русия отбелязва Деня на

Октомврийската революция
 От 2005 година датата 7 ноември отново започ-

ва да се чества като официален празник - „Ден 
на Октомврийската революция“. Отбелязва се 
съгласно федералния закон „За дните на войн-
ската слава и паметните дати на Русия“, приет на 
13 март 1995 г., с промени от 29 декември 2004 г. и 21 юли 2005 г. До 1991 
г. Денят е отбелязван в бившия СССР като Ден на Великата октомврийска 
социалистическа революция с тържествен военен парад и масова манифес-
тация. От 1996 г. до 2005 г. се чества като Ден на съгласието и примирението 
- обявен с указ на Борис Елцин от 7 ноември 1996 г. с цел обединяване на 
руското общество. На 7 ноември 1917 г. (25 октомври по стар стил) избухва 
на Октомврийската революция в Русия (някои руските историци защитават 
тезата, че събитията от 25 октомври 1917 първо трябва да се разглеждат в 
светлината на държавен преврат, който по-късно прераства в революция). В 
Петроград (Санкт Петербург) е свалено от власт Временното правителство и 
е провъзгласена диктатурата на пролетариата. На 8 ноември 1917г. на Втория 
конгрес на Съветите са приети Декрет за мира и Декрет за земята, създадено 
е първото съветско правителство - Съвет на народните комисари - начело с 
Владимир Илич Ленин. По традиция всяка година на Червения площад в 
Москва се провежда тържествен парад в него участват привърженици на 
комунистическата идея, ветерани, детски и младежки обществени организа-
ции, войници от Московския гарнизон, като на 
трибуните се канят чуждестранни гости. 

Ден на информацията 
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конфе-

ренцията на министрите на информацията в 
Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на стра-
ните членки на Организацията за африканско 
единство, която от 9 юли 2002 г. носи името 

Африкански съюз. 
10 Ноември 2018, Събота,

Световен ден на младежта
 Отбелязва се от 1949 г. с решение на 

Световната федерация на демократичната 
младеж (СФДМ). Годишнина от създаване-
то на СФДМ /1945/ по време на Световната 
конференция на младежта в Лондон, Вели-
кобритания (29 октомври-10 ноември 1945).

 Годишнина от свалянето на Тодор Живков
Годишнина от свалянето на Тодор Живков На 10 ноем-

ври 1989 година, часове след като е отворена Берлинската 
стена - 9 ноември, е свикан пленум на Централния комитет 
(ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП). Офи-
циалното съобщение за двете решения на пленума е, че се 
„удовлетворява молбата на другаря Тодор Живков да бъде 
освободен като генерален секретар и член на Политбюро 
на ЦК на БКП“ и му се изказва „дълбока благодарност за 
дългогодишната всеотдайна дейност в служба на партията 
и народа“. Предлага се на Народното събрание да удовлет-
вори неговата молба за освобождаването му като председател на Държавния 
съвет на Народна република България. Другото решение е, че „се избира за 
генерален секретар на ЦК на БКП другарят Петър Младенов“. Негласната 
новина за свалянето му обикаля цялата страна за минути. Първо се раз-
пространява в Софийския Университет, към 17.00 часа пред всички будки 
за вестници се появяват невиждани, огромни опашки от хора, които чакат 
за да си купят вечерното издание и за да прочетат черно на бяло новината. 
На 17 ноември 1989 г. на сесия на 9-ото Народно събрание Тодор Живков е 
освободен от длъжността председател на Държавния съвет.

 11 Ноември 2018, Неделя,
 Имен ден празнуват всички с името Виктор 

На 11 ноември имен ден празнуват всички, които носят 
името: Виктор, Виктория (означава - победител на латин-
ски) и Минчо, Минка (на този ден се почита паметта на 
Свети Мина). Почита се паметта на Свети Мина. В този 
ден православната църква почита паметта на мъченици 
Мина, Виктор и Викентий - от тримата най-популярен и 
най-почитан е Свети Мина, който е известен чудотворец 
и се счита за покровител на семейството. Свети мъченик 
Мина е египтянин (284-305 г.), но изповядвал християнската 
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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

- Ах, ЛЮБОВ, така мечтая да бъда, като тебе – с 
възхищение все повтаряла ВЛЮБЕНОСТТА, ти си 
много по-силна от мен.

- А, ти знаеш ли в какво се крие моята сила? – 
попитала ЛЮБОВТА замислено клатейки глава.

- Защото, ти си важна за хората.
- Не, скъпа моя, съвсем не е така – въздъхнала 

ЛЮБОВТА и погалила ВЛЮБЕНОСТТА по главата. 
АЗ УМЕЯ ИСТИНСКИ ДА ПРОЩАВАМ. Прошката 
ми дава тази огромна сила.

- Можеш ли да простиш Предателството?
- Да мога, затова защото често пъти Предател-

ството идва от невежество, а не от умисъл и злоба.
- А, можеш ли да простиш Изневяра?
- Да, и Изневярата мога да простя, защото по 

този начин човек получава възможност да избере 
най-доброто за себе си.

- Ти можеш ли да простиш Лъжата?
- Лъжата – е по-малкото зло – глупавичката ми, 

защото често тя е продиктувана от Отчаянието,  
осъзнаването на собствената вина, или от нежела-
ние да причиниш болка на любимия човек, а това 
са положителни показатели.

- Аз не мисля така, това са просто лъжливи 
хора, мръсници. Съгласи се, че има и такива из 
между тях.

- Разбира се, че има, но аз нямам отношения с 
тях, те просто не знаят да обичат.

- Какво друго можеш да простиш?
- Мога да простя Гнева, защото той е краткотра-

ен. Острите думи, също мога да простя, защото 
често произлизат от Огорчението, а огорчението 
не може да се предвиди и контролира, а и всеки 
страда и понася горчилката по своему.

- Какво още прощаваш, кажи?
- Още, мога да простя Обидата – тя е по-голя-

мата сестра на Огорчението, те често следват 
едно след друго. Мога да простя Разочарованието, 
защото често след него следва Страданието, а 
страданието пречиства хората.

- Ах, ЛЮБОВ! Ти наистина си удивителна! Ти 
можеш да простиш всичко! А аз при първото изпи-
тание угасвам, като изгаряща кибритена клечка! 
Аз така ти завиждам!

- И тук не си права, скъпа моя – НИКОЙ НЕ 
МОЖЕ ДА ПРОЩАВА ВСИЧКО – ДОРИ ЛЮБОВТА!

- Но, ти току-що ми разказа толкова много и 
съвсем различни неща.

- Всичко, което казах аз наистина мога да простя 
и прощавам безкрайно. Но на света има нещо, 
което не може да прости даже ЛЮБОВТА. ТО 
Наранява повече от Измяната и Предателството, 
причинява повече болка от Лъжата и Обидата. Ти 
ще разбереш това, когато се срещнеш с него очи 
в очи. Запомни ВЛЮБЕНОСТ, най-страшният враг 
на чувствата е – БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. Появи ли се 
то, за него лекарство и прошка няма!

ПРИТЧА: ЛЮБОВТА И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО         

вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на во-
еначалника Фирмилиан. По това време властта в Рим се поделяла между императорите 
Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават намъчения и да се убиват всички 
християни, които не се покланят на идолите. Според указа вярващите в Христа навсякъде 
били принуждавани да извършат жертвоприношения. Тогава война Мина не пожелаел да 
гледа това почитане на идоли, оставил войнското си звание и се оттеглил в пустинните 
места на Северна Африка. Предпочел да живее със зверовете, отколкото с хора, които 
не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал, поучавайки се в Божия Закон, с 
пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. 
Бил заловен и жестоко измъчван, когато в тялото му не останала сила, главата му била 
отсечена, а тялото му изгорено. Но щом като огънят изгаснал, вярващите дошли и на 
мястото събрали останалите мощи на светеца - обвили ги с чисти кърпи и ги помазали с 
благовония. Пренесли ги в Александрия, където ги погребали с почести. Впоследствие 
на това място е била построена и църква в името на светия мъченик и по молитвите към 
светеца в нея станали множество чудеса. В околностите на София се намира обрадовският 
манастир „Св. великомъченик Мина“ - на около 7 км североизточно от столицата, нарича 
се „Обрадовски“ по името на бившето село Обрадовци, сега квартал Бенковски. 

Ден в памет на загиналите във войните 
Годишнина от Компиенското примирие /1918/, което слага край на Първата световна 

война (1914-1918). Отбелязва се от 1919 г. като Ден на примирието във Великобри-
тания, САЩ и страните от Общността на нациите (бивша Британска общност). След 
Втората световна война (1939 -1945) е преименуван на Ден на ветерана в САЩ. Във 
Великобритания и в някои страни от Общността на 
нациите - на Ден в памет на загиналите във войните, 
като се отбелязва през втората неделя на м. ноември 
(най-близката до датата 11 загиналите във войните 
и диктаторските режими и първоначално се чества 
през петата неделя преди Великден, от 1952г. - през 
третата неделя на месец ноември. 

Професионален празник на охранителите 
Професионален празник на охранителя и частната 

охранителна дейност. Обявен с Решение 50/4 фев-
руари 2010 г. на Министерски съвет. Отбелязва се в 
деня на църковния празник св. Мина - 11 ноември.

 КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ПРОГРАМАТА НА 
„ЗАЕДНО В ЧАС“

Краен срок: 20 ноември 2018 г. 
Фондация „Заедно в час” започва набирането на 

участници в програмата си за професионално и ли-
дерско развитие, които ще започнат работа като учи-
тели от септември 2019 г. в 11 региона на страната. 
Няма изискване кандидатите да имат педагогиче-

ска правоспособност и предишен преподавателски 
опит. Необходимо е да имат завършена минимум 
бакалавърска степен до септември 2019 г. 
Програмата включва интензивни обучения, теоретична и практическа подготовка, 

стажове, работа по проекти и др.
Участниците в програмата „Заедно в час“ преминават през обучение по международния 

модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху поставянето на високи цели, начи-
ните за изграждане на мотивация, внимателното планиране и ефективното изпълнение на 
плана. В рамките на програмата участниците, които нямат професионална квалификация 
„учител“, я придобиват от университет-партньор на „Заедно в час“.
Участниците в програмата на „Заедно в час“ работят като учители в български 

училища две години, като за този период получават възможности за специализация 
и подкрепа (и финансова).

 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА

„МОЯТА МОБИЛНОСТ“                  
Краен срок: 31 декември 2018 г. 
Днес, като пълноправни членове на Европейския съюз, всички имаме свободата да 

пътуваме и да се движим свободно до най-далечните точки на Стария континент. Тази 
мобилност носи много положителни емоции, но и много предизвикателства.
Целта на Националния конкурс за комикс за деца е да прово-

кира Вашето въображение по представяне на различни случки 
– комични или тъжни – от Вашите пътувания извън България.
Не сте пътували извън страната?! Няма проблем, тогава ис-

каме да видим вашите идеи и мечти за света извън България. 
Конкурсът се провежда в две категории:
- Ученици от 7 до 9 клас
- Ученици от 10 до 12 клас
Кандидатите могат да работят индивидуално или в екип.



Новоизбраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ) 
трябва да попълни във формуляра своите лични дан-
ни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и 
датата, на която е изборът, като от тази дата здравно-
осигуреното лице може да ползва услугите на здрав-
ноосигурителната система и здравно обслужване по 
линия на НЗОК.
Във формуляра фигурира „настоящ адрес“. Като 

настоящ адрес на осигуреното лице се вписва адре-
сът по местоживеене към момента на попълване на 
регистрационната форма.

Въпрос: На 27/10/2018 на дъщеря ми беше напра-
вена безкръвна/ лазерна операция в ххх. Тя е на 16 
години и беше приета по спешност, за отстранява-
не на киста на яйчника. НЗОК поема ли разходите 
по същата, защото ние заплатихме на ръка 1200 
лева, а по принцип детското здравеопазване е без-
платно или нещо съм във грешка. Моля за отговор, 
а за стойността от 1200 лева получихме лист А4 
без подписи и печати на лечебното заведение. 
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща за лапароскопски 

операции по различни клинични пътеки. В областта на 
акушерството и гинекологията например лапароскоп-
ски процедури са включени в клинична пътека № 
162 “Оперативни интервенции чрез коремен достъп 
за отстраняване на болестни изменения на женските 
полови органи”. Използваният метод (лапароскопски 
или отворена операция) е в зависимост от медицин-
ските индикации и по преценка на лекуващия лекар. 
Когато манипулацията се извършва по лапароскопски 
път, НЗОК не заплаща съответните консумативи, за 
които вероятно сте заплатили, както и лечението с 
лазер. Лечебното заведение трябва да издаде финансов 
документ, в който да бъде посочено за какво е плаща-
нето, а не да се дават пари, както пишете, „на ръка“.
Децата са освободени от потребителска такса за 

болничния престой.

До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справ-

ка-декларация по ЗДДС, 
ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период 
- месец октомври. 

2. Подаване на VIES-
декларация от регистри-
рано лице, което е из-
вършило вътреобщностни доставки,  доставки като 
посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) 
от посредник в тристранна операция) или доставки 
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително по-
лучените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец октомври.
ЗСВТС -  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС 

на Интрастат декларации - пристигания/изпращания 
за месец октомври 2018 г. 
До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1.Внасяне на месечните авансови вноски за ноември 

за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец октомври.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец октомври.

3. 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 октомври.
До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
октомври 2018 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец октомври за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
октомври, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 ноември.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
5 - 11 ноември 2018г., брой 44

НАД ДВА ПЪТИ СКАЧА ДАНЪКЪТ НА
20-ГОДИШНИТЕ КОЛИ 
Двойно ще скочи данъкът 

на автомобили на 20 години с 
малък двигател, докато на но-
вите и мощни автомобили ще 
се намали с една трета.
Изчисленията са на асоциа-

ция „Активни потребители“, докато в момента общи-
ните все още не са изкарали сметките си.
Данъците се повишават като процентна стойност око-

ло 15% при старите автомобили. Намаление на данъка 
се отчита при ползването на нови и мощни автомобили.
От асоциацията правят предложение в новия Закон 

за местните данъци и такси с 50% да намалее данъкът 
на коли, които фабрично са категоризирани като бензин 
или дизел, а фактически са на метан или пропан-бутан, 
което в градска среда намалява отрицателния ефект 
върху въздуха и гражданите.
Същото предложение имаха и депутати между първо и 

второ четене на промените в Закона за местните данъци 
и такси, но то в крайна сметка не беше подкрепено в 
бюджетната комисия.
Като неефективен аргумент за високата цена бяха 

посочени и електромобилите, тъй като само след 7-8 
години те се изплащат, но на този етап няма достатъчно 
изградени колонки за зареждане.
Според експерти има три пропуснати фактора в 

подготовката на закона. Това са газовите автомобили, 
които замърсяват най-малко, а ще плащат наравно с 
дизеловите превозни средства oтстъплението, свързано с 
катализаторите. В този случай автомобилите разполагат 
с необходимите европейски сертификати, но се движат 
без катализатор.
Постави се акцент и върху мощността на хибридните 

автомобили - два двигателя, електрически и двигател с 
вътрешно горене. Реално замърсяването е само от един 
от тях, но ще се облага и електрическият двигател, 
който не създава емисии. Освен субсидии е възможно 
да бъдат въведени привилегии като каране в бусленти 
и улеснение при паркиране.

ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА
СУБСИДИИТЕ ПО СХЕМИТЕ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2018 Г.   
Започна изплащането на субсидиите по схемите на 

директните плащания за Кампания 2018 г. ДФ „Земе-
делие“ преведе първия транш от 19 055 079 лева на 
4855 животновъди, заявили Схемата за преходна наци-
онална помощ за говеда, необвързана с производството 
(ПНДЖ1). Ставката за плащането на едно допустимо за 
подпомагане животно за първия транш по тази схема, е 
определена със Заповед на № РД 09-952 от 26.10.2018 г. 
на министъра на земеделието и храните, както следва:

* за говеда – по 90.72 лв.
* за биволи – по 158.76 лв.
Право на подпомагане по схе-

мата за Преходна национална 
помощ за говеда, необвързана с 
производството, имат земеделски-
те стопани, които са отглеждали 
10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, реги-
стрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден 
за подаване на заявленията за подпомагане от текущата 
кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от 
референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за секто-

рите, за които са предоставяни национални доплащания 
през 2013 г. като максималният бюджет представлява 
намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за 
схемите за национални доплащания за 2013-та.
ОТ 12 НОЕМВРИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЕРКИТЕ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО 
От 12 ноември 2018 г. започва прием за финансовата 

2019 година по мерките от Национална програма по 
пчеларство (НПП) в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на 
физическото лице и по адресна регистрация на юриди-
ческо лице. Приемът ще продължи до 23 ноември 2018 г.
Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019г. включват дейности 

за борба срещу вароатозата, за извършване на лабора-
торен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни 
семейства и майки.
По мярка А кандидатите ще 

бъдат подпомагани при заку-
пуването на дребен пчелар-
ски инвентар, докато мярка 
В е насочена към подвижното 
пчеларство.
Националната програма по пчеларство за периода 

2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Ре-
шение за изпълнение (ЕС) 2016/1102. Тя е с общ бюджет 
от близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени 
от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2019 година 
финансовият ресурс е 4 758 590 лева.
Повече информация за мерките от НПП 2017-2019г. и 

условията за финансиране, както и образец на заявлени-
ето за подпомагане заинтересованите могат да получат 
в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, 
мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански 
пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-
РА, както и онлайн на сайта на Фонда.
Отново ще се дава възможност инвестициите по мер-

ки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен 
кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване 
на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, 
пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в 
срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на 
физическото лице и по адресна регистрация на юри-
дическо лице.
По време на приема за финансовата 2018 г. са подадени 

1742 заявления и са подписани 1659 договора на обща 
стойност 4 679 860 лв.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2018г.

Въпрос: Искам да попитам къде трябва да се 
подаде регистрационната форма за първоначален 
избор на общопрактикуващ лекар за дете. Трябва 
ми за зъболекар.
Постоянният адрес на майката е различен от 

настоящия й. Детето е с настоящият адрес на 
майката /адреса е в акта за раждане/.
В кой РЗОК се подава и във формата кой адрес се 

пише - постоянният или настоящият?
Отговор от НЗОК: При осъществяване на първо-

начален избор на общопрактикуващ лекар за тяхното 
дете родителят/родителите трябва да се обърнат 
към районната здравноосигурителна каса (РЗОК) 
по избор на личен лекар. Ако в случая става дума за 
гр.София, тъй като при задаването на въпроса посоч-
вате адрес по местоживеене в гр. София и вероятно 
избор на личен лекар ще бъде извършен в София, 
това може да се направи както в РЗОК София, така 
и в нейните офиси.
Издаването на здравноосигурителна книжка при 

първоначален избор на общопрактикуващ лекар 
на детето става веднага и е безплатно. Родителите 
представят в РЗОК своите данни и тези на детето 
(представя се акт за раждането му).
Формулярът за първоначален избор на личен ле-

кар може да се разпечата от интернет страницата на 
НЗОК - www.nhif.bg. Той е поместен в секция „За 
гражданите”.

СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНА
ПОДКРЕПА ПОДПОМАГАТ РЕАЛНИТЕ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ    

Схемите за обвързана подкрепа подпомагат ре-
алните земеделски производители, които полагат 
постоянен и устойчив труд в техните стопанства. 
Чрез този метод на финансова подкрепа активните 
фермери стават по-успешни в своите бизнес начина-
ния, получават предимство при реализация на про-
дукцията, чрез което се постига и по-висока добавена 
стойност. Схемите за обвързана подкрепа спомагат за 
по-високите постъпления в хазната, което е част от 
изпълнението на социалния ангажимент на бизнеса 
към обществото. Важно е да се знае, че обвързаната 
подкрепа изпълнява постигането на една от основните 
цели на ОСП, а именно – спад на цените на храните 
в световен мащаб. 

Най-силно развитите сектори в селскостопанския 
отрасъл освен зърнопроизводството са овощарство-
то, зеленчукопроизводстото и етерично-маслените 
култури. За Кампания 2017 по схемата за обвързано 
подпомагане за плодове (основна група) са изплатени 
близо 2 млн. лв. на 305 овощари и градинари, а по 
схемата за обвързано подпомагане за плодове (други), 
подпомагане за близо 330 хил. лв. са получили 108 
стопани.
За Кампания 2017 г. по СЕПП са преведени 36, 5 

млн. лв. на близо 2 800 стопани. По схемата за пре-
разпределително плащане са разпределени над 5 млн. 
лв. на 2 762 земеделци.
За селскостопански практики, благоприятни за кли-

мата и околната среда (зелени директни плащания) 
са преведени близо 23 млн. лв. на 2 755 фермери от 
областта. 828 земеделски производители са получили 
над 3 млн. лв. по подмярка 13.1 (НР1–„Компенсаци-
онни плащания в планински райони“) от марка 13 
„Плащания за райони, изправени пред природни или 
други специфични ограничения“, съобщи директорът 
на ОД на ДФ „Земеделие“.
По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни пла-

щания за други райони, засегнати от значителни 
природни ограничения“) са изплатени над 1 млн. лв. 
на 321 бенефициенти. По направление „биологично 
растениевъдство“ от мярка 11 - „Биологично земеде-
лие” 234 стопани са получили над 3,5 млн. лв.
По схемата за специално плащане за култура – па-

мук 34 стопани са получили над 1, 145 млн. лв. По схе-
мата за обвързано подпомагане за протеинови култури 
са преведени над 1,2 млн. лв. на 768 бенефициенти. 
По направление „Контрол на почвената ерозия“ от 
мярка 10 „Агроекология и климат“ са изплатени над 
1 млн. лв. на 101 фермери.



ИМА ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БРЕКЕТИ 

Ако сте с чувствителни зъби и тънък зъбен емайл, или 
по някакви причини не можете да спазвате задължител-
ни хигиенни грижи, не се препоръчват. Носенето на бре-
кети от деца е възможно само след смяната на всички 
млечни зъби с постоянни. 
Кои храни да избягвате, ако сте с брекети? 
Вниманието към продуктите, които хапвате, е част от 

цялостната грижа за зъбите и брекетите по време на това 
ортодонтско лечение.
Често частици от 

храната остават по 
скритите места на 
фиксираните скоби и 
това може да е причи-
на за натрупването на 
плака, образуването 
на кариеси по зъби-
те или възпаления и 
„джобове“ по венците 
(затова се препоръчва миене след всяко хранене).
Има и по-твърди храни, които могат да повредят или 

свалят самите брекети. Това е основателна причина 
(смяната с нови скоби е сериозен допълнителен разход 
на пари) да ограничите напълно сладките лакомства 
като карамелени, дъвчащи, желирани или твърди захар-
ни бонбони, любимите ядки, солети, гризини, чипсове, 
твърдите бисквити и други хрупалки, препечените фи-
лийки хляб, месата с дребни кости като пилешки крилца, 
сухите твърди деликатеси като пастърма.
Суровите твърди плодове и зеленчуци като ябълки и 

моркови, да речем, режете на дребно вместо да ги хру-
пате цели. Незаменимите бадеми, лешници и други по-
лезни ядки прибавяйте смлени в салати, кремове, каши.
Витаминозните цитрусови плодове (те са меки, но от 

тях често се закачат или полепват ципи по брекетите) 
приемайте като смутита или фрешове.

КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ИМА МАЛИНАТА                  
Малината е взискателна към 

съдържанието на хранителни ве-
щества, влага и въздух в почвата. 
За компенсиране на изисквания-
та на корените от въздух и чис-
тотата на почвата от плевели се 
препоръчва да се правят ежегод-
ни прекопавания и разрохквания 
на почвата през лятото до пет- шест пъти, ( в реда до 
6-7 см дълбочина, а в междуредието до 10-12 см.) при 
което се повреждат много от корените на малината и 
то най-активните. Това снижава продуктивноста и води 
до различни заболявания на кореновата система, затова 
е важно почвата да се мулчира с различни органични 
материали. Мулчирането подобрява и обезпечава с вла-
га, въздух, хранителни вещества, а така също пречи на 
растежа на плевелите. На градинарите се препоръчва да 
правят цялостно мулчиране, позволяващо да не се об-
работва почвата. За тази цел може да се използва торф, 
компост, наситнена слама, сено, листа.
Най-големи предпочитания малината има към азота и 

калия, по-малко към фосфора. При добро предпосадъч-
но през първите 2-3 години е достатъчно да се подхранва 
само с азот. През следващите години е нужно ежегодно 
да се внася по 3-4 кг органични торове, 25-30 г супер-
фосфат, 15 -20 калиев сулфат за кв. метър. Фосфорните 
и калиевите торове се внасят през есента, органичните 
торове също е добре да се внасят есен, а добре угнилият 
оборския тор е добре да се внася напролет.

ЕСЕННИ ГРИЖИ ЗА РОЗИТЕ: 10 НЕЩА, 
КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ  

Всеки любител на рози решава проблема с покрива-
не на розите за зимуване по свой начин, опирайки се 
на своя опит и съвети на опитни цветари. 
На вашето внимание предлагаме 10 

неща за подготовка на розите за зиму-
ване, които в никакъв случай не бива да 
правите:

1. Не избързвайте с покритията преди 
да настъпят студовете, възможно е да про-
вокирате нова вълна вегетация.

2. Не огъвайте към почвата леторастите на розите 
при мразовито време, защото са чупливи.

3. Не бързайте с есенната резитба на недоузрелите 
леторасти.

4. Не използвайте за привързване на розовите лето-
расти естествени превръзки, защото бързо се разла-
гат от влагата.

5. Не оставяйте за зимуване листа по леторастите 
на розите.

6. Не загърляйте розовите храсти при влажно вре-
ме и мокра почва.

7. Не загърляйте розите с опадалите от тях листа.
8. Не поставяйте клоните на катерливите рози ди-

ректно на земята.
9. Не покривайте розите с полиетеленови платна.
10. Не избързвайте напролет с откриване на розо-

вите храсти.

ЗАЗИМЯВАНЕТО - НАВРЕМЕ И БЕЗ ПРОПУСКИ              
ВРЕДИТЕЛИТЕ   Осите в този период на съществу-

ване на пчелните семейства, са основен фактор за нару-
шаване на стабилността на пчелния живот. Подвижни, 
по-устойчиви на захлажданията, агресивни и почти 
неуязвими за пчелното жило, те създават многобройни 
проблеми за пчеларите и техните пчелни семейства. 
Тази година октомври и ноември се характеризират със 
слънчеви дни, но и много ниски нощни температури. 
Това определено подпомага активната жизнена дей-
ност на всички видове оси, стършели и други вредите-
ли. През повечето време на светлата част на деня те са 
активни, за разлика от медоносните пчели, проявяват 
агресивност, навлизат в кошерите и отнемат от храна-
та на пчелите. В много случаи те могат да предизвикат 
унищожение на по-слабо и неорганизирано пчелно се-
мейство, каквито са повечето късни отводки. 
Освен това техният пример на кражба и нападение 

над пчелите е заразителен и за други насекоми, вклю-
чително и за пчелите от други кошери - търтовъчни, 
осиротели, просто с по-агресивна нагласа. Борбата 
с осите е трудна и дори невъзможна, въпреки десет-
ките пчеларски прийоми за създаване на капани, ди-
ректно унищожение или отравяне.
Друга предстояща напаст са мишките, търсещи 

зимно легло над кълбото с пчели. За тази цел са т.н. 
мишепредпазители - поставяйте ги своевременно. В 
началото на зимата мишките също могат да оставят 
семейства без майката, да унищожат стотици пчели, 
а дори безпокойството на пчелите е проблем и прави 
зимуването по-трудно.
Обърнете внимание 

на тези вредители и 
своевременно огра-
ничете достъпа им до 
кошерите с по-слаби 
пчелни семейства, за 
да не допуснете се-
мейства без майка или 
без храна за пчелите в 
зимните месеци.
ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА   По това време на 

есенно-зимната подготовка на пчелите основният 
метод е използването на оксалова киселина в раз-
лични варианти - накапване, пулверизиране, из-
паряване, ползване на захарни разтвори и др. При 
всички обаче изискването е едно - да няма открито 
пило, което силно се влияе от въздействието на ки-
селината, както и концентрацията на разтворите да 
е според предписанията.
ХРАНАТА   При добре подготвените за зимуване 

семейства храната трябва да е близо до кълбото, а не 
в крайните пити. Ето защо при подхранванията през 
август-септември и по-късно трябва да са направени 
необходимите размествания на питите в кошера. Ако е 
необходимо дори сега - през октомври и ноември, все 
още може да се извърши това. Ограничаването на вхо-
да, добрата вентилация и влажност около кълбото на 
пчелите, са важен фактор за успешното презимуване.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

НАРЪТ       
Гладките, гранатовочервени зърна от нар (из-

ползвани в сушен вид като подправка в Индия) 
започнаха да придобиват популярност като здраво-
словен продукт през 90-те години на 20-и век, ко-
гато проучванията 
за първи път ги 
свързаха със здра-
вето на сърцето и 
простата.
Днес нарът се 

нарежда сред най-
модерните храни 
и може да го наме-
рите като овкуси-
тел във всичко - от 
вода до близалки 
и коктейли, посочва д-р Бхарат Агарвал в книгата 
си „Лечебните подправки”. Освен това е изключи-
телно здравословен. Всяка негова част: зрънцата, 
сърцевината и кората на плода, корените, цветовете. 
Малко известно е, че кората на нара съдържа изоби-
лие от полифеноли – здравословни антиоксиданти 
в растенията. Екстрактът от семената и сокът на 
нара съдържат от 2 до 3 пъти повече антиоксиданти 
в сравнение с червеното вино , зеления чай, сока 
от синя боровинка,  считани за „шампиони” сред 
антиоксидантите.
Кои са лечебните свойства на нара?

1. Намалява плаките, които са се образували по 
артериите и оттук и по-малък риск от съдови ин-
циденти.
2. Нов живот за болното сърце.
3. Увеличава нивата на азотния оксид и оттук играе 
важна роля за предпазване от атеросклероза.
4. Понижава високото кръвно налягане.
5. Намалява „лошия” холестерол,  играе защитна 
роля за кръвоносните съдове при диабет.
6. Укрепва простатата.
7. Помага при зъбни проблеми, най-вече намалява 
бактериите, които причиняват зъбна плака.
8. Ценен помощник е при еректилна дисфункция.
9. Препоръчва се срещу бръчки и застаряваща кожа.
10. Ценен помощник е още при артрит и язвен колит.
11. Идеално средство за отслабване.
12. Енергийна бомба при грип.

 „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                                                                                                              

Мутра застава пред автомат за кока-кола. Пуска моне-
та – пада кутийка с кола. Пак пуска монета – пада друга 
кутийка. Той си ги събира в един сак. Идва един старец 
– чака, чака и накрая казва:

– Момче, може ли да си взема и аз една количка, че 
съм жаден?
Мутрата го поглежда лошо и казва:
– Докато печеля, ще играя!

Мутра се разхожда нервно пред баничарница. Mинава 
циганче и мутрата му казва:

- На ти 50 ст. да ми купиш една баничка! 
- Бате, защо не си я купиш сам? 
- Три пъти влизам да си купя баница, а те ми дават 

оборота…!

утра застава пред автомат за кока кола Пуска

СЛАДКИШ С ИЗВАРА И КРЕМ 
Продукти:
За тестото :
• 400 г брашно
• 250 г масло
• 150 г захар
• 1 жълтък
• 1 бакпулвер
• 3 с. л. какао
За крема:
• 750 г извара
• 3 яйца + 1 белтък
• 3 пакетчета ванилия
• 250 г захар

|Приготвяне:
1. Смесват първите шест съставки и се омесва елас-
тично тесто. То се разделя на две топки, които се 
загъват в прозрачно фолио и се слагат за 20 минути 
във фризера да стегне малко.
2. Кремът за рецептата се приготвя, като се разбие 
хубаво изварата със захарта и се прибавят едно по 
едно яйцата и ванилията.
3. В тава (около 26 см. диаметър) се слага хартия за 
печене, едната топка тесто се настъргва на едро ренде, 
така че да покрие цялото дъно.
4. Слага се кремът и отгоре се настъргва втората топка 
тесто, като се разпределя така че да покрие крема. 
Пече се 30-40 минути на 170 градуса.


