
6 - 12 юли 2015 г., година (XI), 27 /507/

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

О Б Я ВА
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2014, 

под патронажа на Кмета на общината д-р Арбен Мименов,
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 18 и 19 юли 2015 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
18 Юли 2015 година  (събота)

18:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май - 1956”
                           с. Ваклиново 
18:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група при НЧ  

                              „Просвета -1938” с. Кочан
19:00 часа - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище
                         „Св. св. Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:30 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -1937”
                          с. Плетена
20:00 часа  - Фолклорна програма от самодейци при НЧ
                          „Подгорче“ - село Яворница
21:00 часа  - Фолклорен  ансамбъл „Неврокоп” гр. Гоце Делчев
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на фолк звездата ФИКИ
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

19 Юли 2015 година (неделя)
10.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Искра - 1953”
                           с. Годешево
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928”
                          с. Слащен 
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар - 1952”
                          с. Туховища
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
                          с. Вълкосел
12.00 часа - Концерт на Крисия Димитрова
13.00 часа -  Концерт на народната певица Радостина  Паньова
14:00 часа - Концерт на попфолк певицата Славена
15:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група при НЧ - Пещера
                         гр.Пещера
16:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група при НЧ -  с.Мосомища

Спортна програма :
13.00 часа  - Канадска борба  
14.00 часа  - Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР  ВАКЛИНОВО  2015Г.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 33

На 26 юни 2015 година се проведе засе-
дание на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет прие:
> Програма за закрила на детето в об-

щина Сатовча през 2015 г. 
> Отчета на кмета на община Сатовча за 

състоянието на общинския дълг. 
> Актуализация Програмата за управле-

ние и разпореждане с имотите – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2015 г. 

> Месечна наемана цена за ползване 
на имоти №786 и №787, попадащи в кв. 
35 по действащия регулационен план на 
село Кочан, отредени за футболно игрище, 
собственост на Али Юмеров Скенедеров, в 
размер на 250 лева.

> Предостави за безвъзмездно ползване 
две стаи с обща площ  40 кв. м за нуждите 
на Общинска служба по земеделие село 
Сатовча, находящи се на III етаж от Адми-
нистративна сграда – Общинска  админи-
страция – Сатовча, със срок на ползване 
5 години.  

> Предостави на Общинска служба по 
земеделие земя от общинския фонд, придо-
бита от общината на основание отменения 
чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване на:

-  на  наследниците  на  Рушан  Кара 
Мустафов - имот №010020, находящ се в 
местността Горно ливаде, землището на 
село Вълкосел, с площ 0,730 дка,

- на наследниците на Юсуф Вейселов 
Ислямов - имот №035010, с площ 0,467 дка, 
находящ се в местността Чичова бърчина и 
имот №040033, с площ 4,450 дка,находящ 
се в местността Белица, землището на 
село Слащен.
Общинският съвет даде съгласие: 
> Общината да придобие поземлен имот 

с пл. №262 по плана на село Крибул, с площ 
от 624 кв. м, собственост на Али Джама-
лов Шишков, и  част от земеделски имот 
№025124, с площ от 952 кв. м, в землището 

на село Кочан, собственост на Мурад Сали 
Махмуд, за изграждане на Пречиствателни 
станции за отпадни води чрез покупко-про-
дажба по пазарни цени. 

> За включване на община Сърница в 
Регионално сдружение за управление на 
отпадъците на общините Сатовча, Доспат, 
Борино и Девин, обслужвани от регионално 
депо за твърди битови отпадъци – село 
Барутин, община Доспат. 

> Да се създаде общинско предприятие 
„ВиК – Сатовча”, чиято дейност, структура, 
управление, числен състав, права и задъл-
жения бъдат регламентирани с правилник, 
приет от Общинския съвет.

> Договорите за наем, сключени между 
община Сатовча и общопрактикуващи лека-
ри (GP) и лекари по дентална медицина за 
отдаване под наем на помещение – общин-
ска собственост, за лекарски и зъболекар-
ски кабинети да бъдат удължени с анекс за 
още 5 години, считано от 01.07.2015 година. 

> За промяна начина на трайно ползване 
на имот: 

- №076039, с площ 3,415 дка, находящ 
се в местността Кармешинско, по картата 
на землището на село Долен, от пасище, 
мера в нива

- №050061, с площ 11,364 дка, находящ 
се в местността Тузлуолан, по картата на 
землището на село Сатовча, от пасище, 
мера в изоставена нива

- №000460, с площ 14,937 дка, находящ 
се в местността Тузлуолан, по картата на 
землището на село Сатовча, от пасище, 
мера в изоставена нива.

 > За провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажбата на:

- земеделски имот с начин на трайно 
ползване – ливада, с площ от 1,083 дка, 
находящ се в местността Ливади, в зем-
лището на село Жижево с начална тръжна 
цена в размер на 650,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване – 
нива, с площ от 3,303 дка находящ се в местността 
Ливади, в землището на село Плетена с начална 
тръжна цена в размер на 908,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване – 
пасище с храсти, с площ от 21,224 дка,  находящ се 
в местността Ливади, в землището на село Жижево 
с начална тръжна цена в размер на  8490,00 лв. 

-  земеделски имот с начин на трайно ползване – 
пасище с храсти, с площ от 5,620 дка, находящ се в 
местността Ливади, в землището на село Жижево, 
с начална тръжна цена в размер на 2 248,00 лв. 

-  земеделски имот с начин на трайно ползване 
– храсти, с площ от 1,857 дка, находящ се в мест-
ността Ливади, в землището на село Жижево, с  
начална тръжна цена в размер на 743,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване 
– ливада, с площ от 3,547 дка, находящ се в мест-
ността Горна Велика, в землището на село Плете-
на, с начална тръжна цена в размер на 603,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване 
– изоставена нива, с площ от 1,457 дка, находящ 
се в местността Равнище, в землището на село 

Фъргово, с начална тръжна цена в размер на 1 
457,00 лв.

- земеделски имот с начин на трайно ползване 
– нива, с площ от 0,532 дка,  находящ се в мест-
ността Пареговица, в землището на село Фъргово, 
с начална тръжна цена в размер на 532,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване 
– нива, с площ от 0,422 дка,  находящ се в мест-
ността Пареговица, в землището на село Фъргово, 
с начална тръжна цена в размер на 422,00 лв.

- земеделски имот с начин на трайно ползване – 
нива, с площ от 0,570 дка, находящ се в местността 
Кордунево, в землището на село Вълкосел, с на-
чална тръжна цена в размер на 570,00 лв. 

- земеделски имот с начин на трайно ползване 
– нива, с площ от 1,344 дка,  находящ се в мест-
ността Лага, в землището на село Кочан, с  начална 
тръжна цена в размер на 1 344,00 лв.

- земеделски имот с начин на трайно ползване – 
нива, с площ от 0,616 дка, находящ се в местността 
Пареговица, в землището на село Фъргово, с на-
чална тръжна цена в размер на 616,00 лв. 

.....Следва на стр.2

УЧЕНИЦИ ОТ СОУ -  САТОВЧА  
СЕ ИЗКАЧИХА НА ВРЪХ УНДЕН

С подходяща екипировка единадесетокласниците от 
ЗИП география при  СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 
Сатовча посетиха най-високата точка на територията на 
общината ни - връх Унден с надморска височина  1667 m.  
През 1936 година върхът е преименуван от връх „Дик-
чан“ на връх „Унден“ в памет на професор Йостен Унден 
- шведски академик и политик - специалист по между-
народно право. След войните има териториален диспут 
между България и Гърция, който е решен от професор 
Унден в полза на България, а съответните територии по-
падат в община Сатовча. Тогава е сменено името на вър-
ха, а на билото му е поставен паметник на професора в 
знак на благодарност от местното население. 

С помощта на учителката по география Биляна Хаджиева и заместник-ди-
ректорът на горското стопанство инж. Евгени Генчев учениците научиха ис-
торията за името на върха, 
както и нови и любопитни 
факти за растителните и 
животински видове в ра-
йона.  Обещаха си да бъдат 
по-добри природозащит-
ници и да опазват красива-
та ни природа, за да я има и 
за поколенията напред.
В изключително добра 

кондиция ентусиазирани-
те млади туристи увеко-
вечиха своя поход с мно-
жество снимки на едно 
от най-забележителните 
места, с които всеки един 
от тях се гордее, че е по-
сетил - най-високият в об-
щината връх „Унден“. 



11 Юли 2015, Събота
Световен ден на населението
Отбелязва се от 1990 г. с решение 89/46 на Упра-

вителния съвет на Програмата на ООН за развитие 
от 30 юни 1989 г. по повод раждането на петмили-
ардния жител на планетата (11 юли 1987).

12 Юли 2015, Неделя
Празник на Национална гвардейска част
С Постановление 124 на Министерския съвет от 

14 май 2001 г. е създадена Национална гвардейска 
част и е приет Правилник за нейната структура, 
организация и ред за използване. Гвардейска част е 
правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Представи-
телния батальон и на Гвардейския представителен духов оркестър като звена от организа-
ционната структура на Столичното военно комендантство. Националната гвардейска част е 
извън числения състав на Българската армия и участва в представителни мероприятия. Има 
свое знаме, печат и отличителен знак. В нея са включени войскови единици за отдаване на 
военни почести и представителен духов оркестър.

КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИ 

Краен срок: 10 юли 2015 г. 
Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени 

с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р 
Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта 

на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем 
са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и пост-
докторанти на възраст до 35 години.
В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 10 юли 2015 г.) кандида-

тите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в 
посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва 

да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, 
във всяка една от езиковите версии.
Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, 

които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на фи-
налния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от меж-
дународна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време 
на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда 

– 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са 

докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и пост-
докторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.

СТАЖОВЕ НА ATLAS SERVICE CORPS   
Краен срок: текущ (следващ краен срок 15 юли 2015 г.) 
Atlas Service Corps, Inc. (Atlas Corps) е международна мрежа от нестопански лидери 

и организации, която насърчава иновациите, сътрудничеството, както и решенията за 
справяне със световните предизвикателства на 21ви век. Тяхната мисия е да реаги-
рат на критични социални проблеми чрез усъвършенстване на лидери, укрепване на 
организациите и насърчаване на иновациите чрез стажове. Стажовете на Atlas Corps 
продължават 6-18 месеца и се предлагат 
три пъти годишно. 
Стажантите работят на пълно работно 

време в приемащи организации, разви-
ват лидерски умения и учат най-добрите 
практики.
Кандидатите следва да имат:
- 2 или повече години съответен опит в 

НПО социалния сектор;
- Бакалавърска степен или еквивалентна;
- Владеене на английски език;
- 35 години или по-млади;
- да желаят да работят страна, различна 

от тази, от която са (американски граждани не са допустими за стаж в САЩ);
- Ангажимент да се върнат в родната си страна, след 6-18 месеца стаж.

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

6 Юли 2015, Понеделник
Световен ден на целувката
На 6 юли се отбелязва Световният ден на целувката 

- датата е предложена от Великобритания и официално 
призната от ООН през 1988 г. Празникът бързо печели 
популярност и започва да се отбелязва в различните 
краища на света, включително с нови рекорди по масово 
и най-продължително целуване. От 1981 г. Световната 
здравна Организация също се занимава със сериозни 
изследвания за природата на целувката. Според специа-
листите в целия си осъзнат живот човек се целува около 
14 дни, а световният рекорд по продължително целуване 
без прекъсване е 30 часа. Доказано е, че докосването с устни е всъщност прикрива 
доста сложни химически реакции. Продължителната страстна целувка увели-
чава пулса над 100 и повече удара в минута. Тя повишава нивото на хормоните 
в кръвта на човека дотолкова, че може да удължи живота му с една минута. По 
време на страстната целувка се губят около 6,4 калории (за една минута). Про-
дължителната целувка дори нормализира киселинността в устата - т.е. целувка 
след ядене намалява риска от кариес. Целувката успокоява нервната система и 
предотвратява стреса. Хората, които обичат да се целуват, като правило са оп-
тимисти и постигат значими лични и професионални успехи. Естествено има 
и негативи - чрез целувката се предават херпес, хепатит А и В и други заразни 
болести, както и стотиците различни бактерии, но при 95% от тях не са опасни 
за здравето. Различни са целувките в разните краища на света. И до днес няма 
обяснение защо хората са започнали да се целуват. Твърди се, че в началото това 
е било знак на доверие. Няма сведения в Древен Египет да е била използвана 
целувката като форма на общуване, римляните пък се целували един друг по 
очите в знак на приветствие (обратно на руския обичай очите да се целуват при 
раздяла.) В средновековна Италия мъж, целунал публично девойка, е бил длъ-
жен да се ожени за нея. В Неапол пък целуването на улицата в присъствието на 
висше духовно лице можело да коства свободата и дори живота на виновника. 

7 Юли 2015, Вторник
Европейски ден на шоколада
Отбелязва се на 7 юли, защото на тази дата 

през 1550 г. от Южна Америка в Испания е 
доставена първата партида какаови зърна, за-
това и датата е избрана от Европейския съюз за 
честване на неофициалния шоколадов празник. 
Ацтеките са първите хора в света, които са 
произвеждали хранителен продукт от какао-
то - наричат го „храна на боговете“. Думата 
„какао“ идва от техния език, което испанците 
възприемат и пренасят в Европа. Легендата гла-
си, че ацтеките отглеждат какаовото дърво и то 
било свещено за тях, защото се считало за подарък от бог Куатцекоатл. Зърната 
получени от неговия плод били ползвани не само за обредни пожертвования, а 
и за платежно средство. Какаовите зърна били ползвани приготвянето на местно 
люто питие с много подправки, което няма нищо общо с вкусът на днешното 
какао. Питието било приготвяно от вода, какао, царевица, ванилия и лют черен 
пипер. Когато испанските „конквистадори“ (1519 г.) превземат Мексико и в 
съкровищните камери на Монтесума II - последният ацтекски владетел, намират 
над 25 хиляди стотници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в 
Европа. Продуктът макар и непознат се търгувал много скъпо и се заплащал в 
злато, има исторически свидетелства, че цената на един роб „можела да достигне 
до 100 какаови зърна“. Първоначално, какаовите продукти основно напитки не 
са били подслаждани, а се консумирали „горчиви“. Първото шоколадово блокче 
е направено от едва през 1842 г. от Джон Кадбъри - (английски квакер) на когото 
му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария, Даниел 
Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес познат като 
млечен шоколад. 
Имен ден празнуват Нели и Недялко
На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят името Неделя, Недялка, 

Неделчо, Недялко, Неделина, Нешка, Нели и Делчо.
9 Юли 2015, Четвъртък
Годишнина от рождението на Иван Вазов
На 9 юли (27 юни ст.ст.) е роден на Иван Вазов /1850-1921 г./, български народен 

поет, писател, драматург, публицист, културен и обществен деец. Иван Минчов 
Вазов е роден в Сопот, брат е на военните дейци Георги Вазов и Владимир Вазов, 
както и на общественика и политик Борис Вазов. Завършва местното взаимно и 
класно училище, а през 1865 г. учи гръцки език в Калофер-
ското училище при Ботьо Петков (бащата на Христо Ботев), 
като става негов помощник-подидаскал. Там намира богата 
библиотека от френски и руски книги, които изиграват голяма 
роля за литературното му развитие. През 1866 г. се записва 
в IV клас на Пловдивската гимназия, ръководена от Йоаким 
Груев, две години по-късно баща му го извиква в Сопот, за 
да поеме търговията, но Вазов изпълва бащините тефтери 
със стихове (част от тях излизат през 1880 в стихосбирката 
„Майска китка“). През 1870 г. в „Периодическо списание на 
Браилското книжовно дружество“ излиза и първото му пуб-
ликувано стихотворение „Борба“. Малко по-късно вече е в 
Румъния да практикува при своя чичо, търговец в Олтеница. 
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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

ПРИТЧА:  СМЪРТТА НА ПЕПЕРУДАТА    
Веднъж синът на пастира отишъл, плачейки, при Мъдрата свиня. 
— Без да искам, убих една пеперуда, — изхлипало детето, — а мама ми каза, че да се 

отнеме чуждият живот е голям грях. 
— Наистина е така, — важно отговорила 

Свинята, — но е грях само когато убиваш, без 
да е наложително, и изпитваш удоволствие от 
това. Милиони пеперуди умират всеки ден в 
клюновете на птиците или от лошото време, 
но малцина страдат за тях, това е естественият 
ход на нещата. 

— Но гласът на майка ми сякаш е вътре в 
мен и непрекъснато ме укорява, — възразило 
момчето. 

— Какво толкова, обясни му всичко и му кажи, 
че не е прав, — посъветвала го Мъдрата Свиня. 
Озадаченото момче прошепнало нещо под носа си, лицето му грейнало в усмивка и се 

затичало нанякъде, като от радост дори забравило да благодари на Мъдрата Свиня за съвета. 
— Хората наистина са майстори в това да си създават неприятности, за да могат после да 

се отървават от тях с радост — промърморила Свинята и като помислила, добавила, — и 
все пак жалко за пеперудата, защото тя също е била нечия приятелка… 

.... Продължава от стр.1
- земеделски имот с начин на трайно ползване 

– изоставена нива, с площ от 0,511 дка, находящ 
се в местността Стара ливада, в землището на 
село Кочан, с начална тръжна цена в размер на 
511,00 лв. 

 Разреши изготвянето на: 
- на ПУП – парцеларен план за проектиране на 

довеждащи колектори за битови води и изработ-
ването на ПУП – парцеларен план за проектиране 
на довеждащи водопроводи за питейна вода от 
водопроводната мрежа на съответното населено 
място за девет броя Пречиствателни станции за 
отпадни води  за селата Крибул, Долен, Осина, 
Фъргово, Ваклиново, Жижево, Боголин, Туховища 
и Годешево

- ПУП - парцеларен план на строеж „Аварийно 
укрепване на четири свлачищни участъци на км. 1 
+895, км. 2+010 , км. 1+800 и км. 2 + 050 на общин-
ски път BLG 1277 /111-1972 Вълкосел - Сатовча/
Кочан - Жижево, община Сатовча” 

- ПУП - парцеларен план на строеж „Аварийно 
укрепване на свлачищни участъци на км. 0+200 
и км. 0+400 на общински път BLG 2274/III - 197 
Сатовча - Доспат/- Осина, община Сатовча” 

> Даде съгласие да бъде частично изменен 
свързващ път от улица с О.Т. 417-418 към улица 
с О.Т.415 - 425 по плана на село Сатовча. 

> Даде  съгласие за внасяне на предложение 
в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на Мигел Юсеинов Яхов и Ина Юсеинова 
Яхова от село Вълкосел.



Въпрос: Здравейте, трябва ли да заплащам нещо при 
киста на гърдата. Лекуващият лекар ми каза, че е 
необходимо да ми се направи пункция.
Отговор: НЗОК заплаща пункция на киста на гърдата по 
клинична пътека № 180 “Oперативни интервенции върху 
гърда с локална ексцизия и биопсия“.
 При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на из-
пълнителите на болнична помощ за всички медицински 
дейности по клиничната пътека, включващи: изследва-
ния, предоперативна подготовка, операция, лечение в 
болницата и следболничния режим с назначаване на до 
два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изпис-
ването на пациента, записани в епикризата, в същото ле-
чебно заведение за болнична помощ. Здравноосигуреното 
лице дължи (ако не е освободено от това) потребителска 
такса - за всеки ден болнично лечение по 5.80 лв., но за 
не повече от 10 дни годишно.

Въпрос: Жена с оперирана и отстранена лява гърда, 
изписана на 4-ти ден след операцията има право на 2 
-е превръзки след изписването й по здравна каса. Тези 
превръзки бяха направени на 8-и и 10 -ти ден от опера-
цията, като съответно беше изтеглена насъбралата 
се „течност“ в нея. Въпроса ми е какви са правата 
на тази пациентка, като се има в предвид, че живее 
в малък град и болницата разполага с малко лекари - 
джипита, а не тесни специалисти. Превръзки в града 
прави джипито, но нямал компетенция за изтегляне 
на „течността „.
Отговор: Превръзките е необходимо да бъдат извърш-
вани по преценка от лекаря, който е извършил операци-
ята или от друг негов колега в рамките на 30 дни след 
изписването от болницата, а след това да се поемат от 
лекар специалист –хирург от извънболничната помощ. 
При липса на такъв е добре да потърсите съдействие  
от лекуващия лекар в лечебното заведение за болнична 
помощ, където пациентката е била оперирана.
Съгласно Националния рамков договор за медицински 
дейности за 2015г. Чл. 180. (1) Изпълнителят на БП се 
задължава:
 1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на бол-
ничната помощ и грижите, както и координация между 
специалистите, които ги осъществяват;
2. при дехоспитализация на пациента за довършване 
на лечебния процес да издава епикриза и осигурява 
координация с лечебни заведения за извънболнична и 
болнична помощ.
(2) Всички изследвания и консултации, необходими за 
извършване на задължителните контролни прегледи след 
дехоспитализация, се извършват от лечебното заведение за 
БП – изпълнител на КП, по преценка на лекуващия лекар.

Въпрос: Дъщеря ми е с тежка епилепсия и приема 4 
антиконвулсанта. Единият - Топиракс, се изписва за 
28 дни и се доплаща около 54 лева на месец за 4 опа-
ковки. Последната ни рецепта е от 3 юни за 28 дни. 
Трябва да получим следващата на 1-ви юли. Възмож-
но ли е да бъде издадена с един или два дни по-рано, 
например на 30 юни.
Отговор: Когато лекарственият продукт е в опаковка, 
по-малка от 30 дни, лекарят записва срока, за който се 
предписва лекарството в рецептурната бланка, в амбу-
латорния лист и в рецептурната книжка на хронично 
болния, като се съобразява с датата на отпускане на 
лекарствата от аптеката, документирано в рецептур-
ната книжка на хронично болния. Независимо дали 
месецът е 30 или 31 дни, ако опаковката на лекарстве-
ния продукт, който е предписан е за 28 дни, следващата 
рецепта се изпълнява в аптеката на 29-тия ден, считано 
от датата на предходното отпускане. Софтуерите на 
договорните партньори на НЗОК (предписващи и 
отпускащи лекарствени продукти) позволяват пред-
писване и отпускане на 28 дни.

Закон за местните данъци и такси
•  Плащане на туристически данък за реализирани-

те през предходния месец нощувки от лицата, пре-
доставящи услугата „нощувка” в места за настанява-
не по смисъла на Закона за туризма.15.07.2015г.

• Внасяне на окончателния годишен /патен-
тен/ данък за третото тримесечие на текущата 
година.31.07.2015г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
• Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети 
през месец юни.15.07.2015г.

• Подаване на данни от сервизна фирма на фискал-
ни устройства за издадените свидетелства за регис-
трация 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 юни.15.07.2015г.
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ВЕЧЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ НА МЛАДИ 
ФЕРМЕРИ, НО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СЕ 
КЛАСИРАТ ПРИОРИТЕТНИТЕ СЕКТОРИ  
От 29 юни  до 24 юли се приемат проектите на младите 

фермери, кандидатстващи по подмярка 6,1 - Стартова 
помощ за млади земеделски стопани.
Министърът на земеделието и храните Десислава 

Танева присъства при подаването на първите проекти 
от новата програмата в хасковската областна дирекция 
на фонд „Земеделие“.
Общият бюджет на приема е 35 млн. евро = 70 млн. 

лева. За първи път се допуска електронно подаване на 
заявленията.
Националната служба за съвети в земеделието зая-

ви пред „Български фермер“, че е готова да подготвя 
безплатно проектите на всички желаещи и поема за-
едно с това и 5-годишно консултанско и съветническо 
обслужване на стартиращите земеделци, които са от 
18 до 40 години и имат регистрация като земеделски 
производители не по-назад от 18 месеца.
Очаква се интересът към мярката да е огромен - бю-

джетът е изчислен за 1 400 кандидати, но МЗХ очаква 
те да бъдат над 1 600.
Мярка 6.1 ще се отвори за втори и последен път до-

година, заяви в Пловдив зам.-министър Васил Грудев.
Там той предупреди преди дни кандидатите да бъдат 

наясно с приоритетните сектори, за да не останат излъ-
гани - това са секторите животновъдство, зеленчукоп-
роизводство, овощарство и биологично производство.

   ДФЗ ОТПУСКА ПОМОЩ ОТ 2 МЛН. ЛВ.
ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛ ПО ДОМАТИТЕ 

Подпомагане от 2 млн. лева отпуска Държавен фонд 
„Земеделие” за борба с доматения миниращ молец 
през 2015 г. Средствата са по схемата „Помощ за ком-
пенсиране разходите на земеделски стопани, свързани 
с изпълнение на мерки по „Националната програма от 
мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta 
absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.
От 4 май до 30 септември 2015 г. се открива процедура 

за предварителен прием на заявления, с които се декла-
рира намерение за кандидатстване по схемата. Решение-
то беше взето на последното заседание на Управителния 
съвет на ДФЗ. Документите ще се приемат в областните 
дирекции на Фонд „Земеделие”. Със средствата ще се 
компенсират разходите на зеленчукопроизводителите 
за продукти за растителна защита срещу доматения 
миниращ молец. Размерът на подпомагане за един земе-
делски стопанин ще бъде определен допълнително след 
получаване на разписката с идентификационен номер 
на помощта от Европейската комисия.
Кандидатите за подпомагане трябва да са малки или 

средни предприятия и земеделски стопани, да не са в 
затруднено положение, да нямат изискуеми задължения 
към Фонд „Земеделие” или към държавния бюджет. 
Допълнителна информация може да бъде получена от 
сайта www.dfz.bg, раздел „Държавни помощи”, секция 
„Държавни помощи за нотифициране”.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ЗА РОДОСЛОВНИ КНИГИ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЖИВОТНИТЕ
От 1 до 10 юли 2015 г. ще продължи приемът по 

схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане 
на родословна книга и за определяне продуктивността 
и генетичните качества на животните”, реши Управи-
телният съвет на ДФ „Земеделие” на последното си 

заседание.
Общият бюджет 

по схемата е 4 ми-
лиона лева, като 
средствата се пре-
доставят  на  два 
транша. За първия 
транш  се  пред -
вижда изплащане 
на 40% от общата 
сума, или 1,6 ми-

лиона лева. Останалите 60%, или 2,4 милиона лева, 
трябва да бъдат изплатени на втори транш.
Средствата покриват до 100% от административни-

те разходи за създаване и поддържане на родословна 
книга и до 70% от разходите по изпитвания за опре-
деляне на генетичните качества или продуктивността 
на животните.
Помощта е насочена към животновъди, регистрирани 

като земеделски стопани. Предоставя се за подпома-
гане на селекционните дейности в животновъдния 
сектор под формата на субсидирани услуги от одобрени 
организации и от Изпълнителна агенция по селекция 
и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в слу-
чаите в които няма одобрена развъдна организация за 
определена порода.
При кандидатстване за първи транш едно от изисква-

нията за подпомагане е развъдните организации/ИА-
СРЖ да предоставят списък на земеделските стопани, 
с които имат сключен договор, а за втори транш - да 
представят сключените договори заедно със заявлени-
ето, подадено към развъдната организация/ИАСРЖ за 
извършване на дейностите - създаване и поддържане 
на родословна книга и за определяне продуктивността 
и генетичните качества на животните.
Документи за кандидатстване се подават в област-

ните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на упра-
вление на развъдната организация/ИАСРЖ. Срокът за 
сключване на договорите и изплащане на първия транш 
от средствата е до 30 юли 2015 г. Според утвърдените 
указания за прилагането на помощта, кандидатстването 
за финансиране на втори транш трябва да бъде до 31 
август, а изплащането му – до 25 септември 2015 г.

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.
Пет стъпки за издаване на удостоверение за наличи-

ето или липсата на трудови злополуки в осигурител за 
определен период, необходимо му за участие в търг, 
конкурс, обществена поръчка и др.:

1. Снабдете се с и попълнете коректно всички данни 
в „Искане за издаване на удостоверение” обр. Прило-
жение № 1;

2. Платете такса в размер на 12 лева (без ДДС) в 
касата на териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт;

3. Подайте „Искане за издаване на удостоверение” в 
удобно за Вас териториално поделение на Националния 
осигурителен институт;

4. На посочения от Вас телефон (факс, Е–mail) за 
връзка ще бъдете уведомен за деня на получаване на 
готовото удостоверение;

5. Явете се в териториалното поделение на Национал-
ния осигурителен институт и получете „Удостоверение” 
обр. Приложение № 2.
Забележка:
Образец Приложение № 1 можете да получите в те-

риториалните поделения на Националния осигурителен 
институт или да изтеглите от интернет страницата на 
НОИ, рубрика „За потребителя->Формуляри”.
Подаването и получаването на съответните бланки 

става лично от осигурителя или от нотариално опра-
вомощено от него лице на място в удобно за Вас те-
риториално поделение на Националния осигурителен 
институт.
Удостоверението се издава във възможно най-кратък 

срок.

НЕВЗЕТИТЕ ОТПУСКИ ВСЕ ПАК ЩЕ “ГОРЯТ”
Депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок и ве-

роятно от Патриотичния фронт ще гласуват против 
предложението невзетите навреме отпуски вече да не 
“горят”. Това са съобщили народ-
ни представители преди коалици-
онния си съвет вчера.
Промяната в Кодекса на труда 

бе внесена от д-р Хасан Адемов 
(ДПС), но бе защитена от зам.-
министъра на социалната поли-
тика Гълъб Донев в социалната 
комисия. Там текстът мина, но се 
очаква Народното събрание да го 
отхвърли през седмицата, когато 
ще се гледа КТ на второ четене.
Правилото бе въведено през 2010 г. от ГЕРБ. Пар-

ламентът обаче ще отмени задължителните годишни 
графици за отпуски.

ОТ 1 ЮЛИ МИНИМАЛНАТА
ЗАПЛАТА Е 380 ЛЕВА  

От 1 юли минималната работна заплата се вдига 
на 380 лв. при 360 лв. досега. Така общо за първите 
шест месеца минималната заплата се увеличи с 10%. 
Последното увеличение беше в началото на тази 
година с 20 лева.
За последните 15 години минималната заплата у 

нас е нараснала около 4 пъти. Така през 2000 година 
тя е била 79 лева, което означава, че на час работни-
кът е получавал под 50 стотинки. А 2007 г., когато 
страната ни влиза в ЕС, тя вече е 180 лева. Досега 
получаваната заплата от 360 лв. - без осигуровките 
и данъците, не покрива дори прага на бедност, който 
е 286 лева. Справка в НАП показва, че за първите 
4 месеца от миналата година малко над 80 хиляди 
души са осигурявани на минимална работна заплата. 
За същия период тази година техният брой е с около 
2 хиляди по-малко. В сравнение с Европа страната 
ни е с най-ниската минимална работна заплата, ко-
ято е почти 10 пъти по-малка от най-високата в ЕС. 
Така например в съседна 
Румъния най-ниското 
заплащане е почти 220 
евро, а в Люксембург тя 
е почти 2 хиляди евро, 
пише БГНЕС.
За сравнение мини-

малната работна заплата 
в САЩ за януари 2015 г. 
е малко над 1000 евро.
От 1 юли ще има и 

увеличение на пенси-
ите. Всички, които са 
отпуснати с начална дата 
31 декември 2014 г. ще 
бъдат повишени по т.нар 
„швейцарско правило“ с 
1,9% /50% от ръста на средния осигурителен доход и 
50% от ръста на инфлацията за предходната година/. 
Така средната пенсия става 321,44лв.
Вдига се и минималната пенсия, като става 157,44 

лв. при досегашна 154,50 лв. От това следва да се уве-
личат и други плащания като наследствената пенсия, 
която е 75% от нея. Социалната пенсия за старост 
на хората над 70 години с ниски доходи става 115,15 
лв. Увеличават се и пенсиите за инвалидност, които 
нарастват с 9,85 до 160% в зависимост това дали е 
социална, военна гражданска или друга.
От 1 юли се вдига и таванът на пенсиите като става 

910 лв., при досегашните 840 лв., което е 35% от макси-
малния осигурителен доход, който тази година е 2600 лв.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮЛИ 2015г.



РУЛЦА ОТ ТИКВИЧКИ
С ПИЛЕШКО МЕСО 

Продукти: - 2 млади тиквички, 1 филе пилешко бяло 
месо, 2 скилидки чесън, 50 г твърд кашкавал, сладък 
доматен сос, сол, млян черен пипер, зехтин 
 Приготвяне: Тиквичките се 
измиват и се нарязват на дълги 
ивици с дебелина около 0,5 см. 
Тавичката за печене се застила с 
хартия за печене.
Отгоре се нареждат тиквичките, 
които се поръсват с малко зехтин и се посоляват.
Поставят се в загрята до 180 градуса фурна за 5-7 
минути, за да могат тиквичките да омекнат и по-лесно 
да се навиват.
Пилешкото месо се нарязва на жулиени и леко се начуква. 
Посоляват се и се поръсва с пипер. Добавете смачкания 
чесън и разбъркайте. Оставете малко да се маринова 
месото.
Върху омекналите тиквички поставете парче месо, 
малко настърган кашкавал, босилек и добавете малко 
от соса. Навийте рулцата от тиквички и нанижете върху 
шишчето. Запечете 25 минути при 180 градуса.
Рулцата от тиквички с пилешко месо са готови.

АПЕТИТ  -  ПЪЛНИ  ДЕЦА
Какви са факторите за повишение апетит?
Фактори, които предизвикват напълняване са: наслед-

ствеността, темперамента, апетита и душевното състоя-
ние. Спокойното дете, което не се движи много, му оста-
ват повече калории, които се трансформират в тлъстини.
Най-главният фактор е апетитът. Детето с много до-

бър апетит, което обича тестени изделия, естествено ще 
бъде по-пълно от онова, което обича повече плодове, 
зеленчуци и месо. Това повдига въпроса, защо някои 
деца обичат големи количества висококалорийни хра-
ни? Не са известни всички причини за това, но вроде-
ният повишен апетит на децата си проличава още от 
самото начало. Такива деца се раждат с голям апетит 

и никога не го изгубват, незави-
симо дали са болни или здрави, 
дали са спокойни или тревожни, 
дали предложената им храна е 
вкусна или не. На 2-3 месеца те са 
излишно дебели и остават такива 
поне през цялото си детство.

 Какви са причините?
 Понякога причината може да 

бъде душевното състояние. По-
вишеният апетит, който се поя-

вява по-късно у децата, в някои случаи е резултатна 
нарушено душевно равновесие у детето. Това се случ-
ва към 7-мата година на детето при деца, които са се 
почувствали нещастни и самотни. В този период де-
тето се откъсва от близката емоционална зависимост 
с родителите. Ако то не умее да си създава близко 
приятелство с други деца, то се чувства изоставено. 
Яденето на сладки и висококалорийни храни се явява 
донякъде заместител на това, което му липсва. Въз-
можно е тревогите около училище също да го карат да 
търси утеха в храната.

 Лекото напълняване е нещо обикновено между 7 и 
12 годишна възраст. Съществува нормална тенденции 
към напълняване в тази възраст, но малко от децата 
напълняват прекомерно. Повечето остават пълни през 
двете години на бързо развитие по време на пубертета 
и по-късно отслабват. Много момичета например без 
никакво усилие отслабват към 15 години.

 Колкото по-пълно е детето, толкова по-малко из-
питва удоволствие от движението и игрите, което пък 
способства за натрупването на тлъстини. Това е поро-
чен кръг. Той кара детето да не се включва в игри, а в 
последствие да се чувства отчуждено от другите деца и 
те започват да му се присмиват.

 Какви мерки може да предприемете?
 Спазването на диета е много трудно. Какво трябва да 

се прави с излишно пълното дете? Оставянето на диета 
звучи лесно решение, но всъщност не е. Детето има по-
слаба воля от възрастния. Ако майката постави детето 
на диета, това означава, че цялото семейство трябва да 
е на диета. В противен случай, пълното дете ще чув-
ства, че към него се отнасят несправедливо, което ще 
усили апетита му още повече.

 Тактичната майка може да направи много за премах-
ването на съблазнителни храни около детето, без да пра-
ви голям въпрос. Вместо бисквити и курабийки тя може 
да осигури плодове за лека закуска. Може често да сер-
вира негови любими храни, от които не се пълнее.

 За диета обаче е нужно да се води самостоятелен 
разговор с лекар. Детето не трябва да приема никакви 
лекарства за отслабване без лекарска препоръка и без 
редовен медицински контрол.

 Тъй като прекаленото ядене е често пъти признак на 
самотност, най-полезната мярка е да проверите дали 
детето се чувства щастливо и доволно в къщи, в учили-
ще и сред приятелите си.

 Каква е прогнозата?
 Затлъстяването е сериозен проблем за вашето 

дете. Ако въпреки вашите усилия то продължава да 
пълнее, обърнете се към лекар. Диетата трябва да 
се извършва под лекарски контрол, защото тя може 
да завърши понякога лошо и представлява опасност 
през юношеския период.

 Децата с наднормено тегло са застрашени от диабет, 
повишено кръвно налягане и др.

ОПАЗЕТЕ ДОМАТИТЕ ОТ МАНА  
Хладното и дъждовно време провокира развитието 

на най-важната болест по доматите - маната.
Първоначално петната се появяват върху най-до-

лните листа, които са в близост до почвата. Най-чес-
то започват от периферията. 
Постепенно се разрастват и 
изсъхват.
Повреда в по-късен стадий 

се наблюдава при стъблото 
на растението, което потъм-
нява, при листните и плод-
ните дръжки и при зелените 
плодове.
Мерките срещу маната по 

доматите започват с предпазни пръскания. За целта 
се използват контактни фунгициди - полирам ДФ 200 
г/дка, дитан М-45 - 0.2% и други. При установяване 
на заразата се прилагат лечебни - ридомил голд МЦ 
68 ВГ 0.25%, верита ВГ 150 мл/дка и други.

 
ПРИ НУЖДА ДА СЕ ТРЕТИРАТ КРАСТАВИЦИТЕ 

СРЕЩУ БАКТЕРИЕН ПРИГОР
В някои райони на страната вече са установени 

първите симптоми на болестта ъгловати петна или 
бактериен пригор по краставиците.
По листата се появяват мазни, ъгловати петна, 

ограничени от периферията. При висока атмосфер-
на влажност долната страна на петната се покриват с 
жълти, мътни капчици – бактериален ексудат. В сухо 
време петната просъхват и лъщат на светлина.
Причинителят на болестта се запазва по семето, в 

растителните остатъци и почвата. Бактерията се пре-
нася на близки разстояния с поливните води.
Мерки:
> След откриване на пър-

вите признаци болните рас-
тения незабавно трябва да 
се унищожават.

> Да се отстраняват засег-
натите листа, като се изча-
кат обедните часове, когато 
ексудатът е засъхнал (за да не се пренася заразата).

> Да се извършват 2-3 сгъстени пръскания през 7-8 
дни с медсъдържащи средства - шампион ВП - 0,3%, 
фунгуран ОН 50 ВП - 0,3% и други.

ЧРЕЗ КОИ МЕТОДИ МОЖЕ ДА СЕ
РАЗМНОЖИ БОРОВИНКАТА

Боровинката се размножава както и останалите 
ягодоплодни култури - вегетативно и чрез семена. В 
практиката най-често се използва вкореняването на 
зрели или на зелени резници.
Зрели резници
Резниците се събират рано през пролетта (може и 

късно през есента), като се вземат от добре развити 
едногодишни прирасти. Резниците са с дължина 10-
15 см и имат 4-5 пъпки. Те се засаждат в торфено-
пясъчна смеска в съотношение от 1:1 до 3:1, като на 
повърхността се оставят 1-2 пъпки.
Препоръчително е долният им край да се реже косо 

непосредствено под най-долната пъпка, а преди за-
саждането резниците да бъдат третирани с растежни 
регулатори. За да станат готови за засаждане на по-

стоянно място, вкоренените рез-
ници трябва да бъдат доотгледани 
още един вегетационен период.
Зелени резници
Събират се през юни от растя-

щите едногодишни леторасли, 
нарязват се на същата дължина. 
Добре е към долния им край да 
остане и част от двегодишното 

стъбло, за да се получат т.н. резници с пета. Преди 
да бъдат засадени в съдовете за вкореняване, долни-
те листа се отстраняват, а най-горните 2-3 листа се 
съкращават приблизително до 1/2. И в този случай, 
готови за засаждане на постоянно място растения мо-
гат да се получат едва в края на втората година.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Къпина 
Rubus Fruticosus

Описание: Бодливи, храсталовидни растения с 
дълги полегати или катерливи стъбла и добре развити 
коренища. Цветовете са бели, събрани в гроздовидни 
съцветия. Чашката е петделна. Плодът е сборен, състои 
се от голям брой месести костилкови плодчета. Вкусът 
му е възкисел и с приятна миризма. 
Цъфти от май до август. 
Разпространение: Расте из го-

рите, храсталаците, поляните, по 
предпланински и планински скло-
нове на цялата страна. 
Употребяема част: За лечебни 

цели се използват листата и корените. Листата се съби-
рат през лятото, а корените от септември до ноември. 
Лечебно действие:
Запичащо, кръвоспиращо, противовъзпалително, 

фитонцидно  и др. 
Приложения: 
• листа и корени - при диария, гастрит, обилна мен-

струация, бяло течение, леки форми на захарен диабет, 
разширени вени

• външно листата - възпаление на лигавицата на 
устата, кървене на венците, хемороиди 

• плодовете - при простуда
• В българската народна медицина листата се из-

ползват при кръвохрачене, продължителна и силна 
менструация, водянка, колит. 
Външно приложение: Извлек от листата се дава за 

гаргара при възпаление на гърлото и за жабурене при 
зъбобол. Корените се прилагат за бани при разширени 
вени. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от лис-

тата се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се по 1 
винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. От корените 
1 суп.л. се поставя в същото количество вода. Ври 10 
мин. Пие се по същия начин.
Използва се запарка или отвара от листата или пло-

довете, която се приготвя от 6—10 г листа или 15—20 
г плод на 500 см3 вряща вода. Предпочита се отварата 
от листата. Тя може да бъде използувана и за гаргара.
Като продукт: Къпина - лист и корен    (Моля ука-

жете при поръчката!)
Може да се използва при: диабет, дизентерия, бяло 

течение, воднянка, разширени вени. Външно за гаргара 
при болки във венците.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

киснат 10 минути в 500гр. вряла вода. Пие се 3 пъти 
дневно по 120 грама преди ядене.
Опаковка: 40 гр. сухи листа или корени в целофа-

нов плик.
Билков чай, добавка към храната.

Катаджия дебне на паркинг пред една дискотека. Из-
лиза голяма, пийнала компания и се качват по колите. 
Полицаят си избрал един, който едвам си влачел краката 
и го спрял.

- Проверка за алкохол, духнете моля!
Мъжът без да се съпротивлява духнал в дрегера.
- Резултат нулев??? Как е възможно това???
Мъжът:
- Днес аз съм дежурен по отвличане на вниманието...

Учителката казала на Иванчо:
- Иванчо, кажи 10 страшни животни в Африка!
Иванчо отговорил:
- 7 слона и 3 лъва!

атаджия дебне на паркинг пред една дискотек

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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


