
ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ПОЖАРИ 
Във връзка с писмо на Областна дирекция „Земеделие” за настъпил етап 

„восъчна зрялост” на житните масиви и изискванията на Наредба Iз от Закона за 
опазване на земеделските земи, кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде 
заповед, с която обяви настъпването на „восъчна зрялост” на житните масиви 
на територията на община Сатовча. Със заповедта се забранява изгарянето на 
стърнища, сухи треви по слогове и други растителни отпадъци в земеделските 
земи, като на кметовете на населени места им е вменена отговорността да 
съблюдават изпълнението й. При констатиране на нарушения на виновните лица 
ще бъдат налагани санкции съгласно ЗАНН. Цялостният контрол по изпълнението 
на заповедта е възложена на Илхан Карагьозов - директор на дирекция.

Месецът на Рамазан, месец на опрощението, покаянието и милосърдието приключи. С тържествени 
молитви тридневният празник т.н. Шекер Байрям  слага край на едномесечните пости, по време на които 
мюсюлманите от ранни зори до залез слънце не се хранят и не пият вода. Въздържанието се налага от 
религията, за да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието на бедните, гладните и страдащи 
хора. По време на празничните дни мюсюлманите посещават своите роднини и познати, младите целуват 
ръка на по-възрастните, с което им засвидетелстват своето уважение, като искат прошка от по-големите, 

ако са сгрешили с нещо към тях. Особено важно е да 
бъдат посетени болните и немощни хора. Празникът 
е най-вълнуващ за децата, които получават от всички 
лакомства и пари. Вечерта семействата се събират на 
трапезата. Сервират се традиционни за празника ястия 
– баклава и баница, както и многобройни други слад-
киши и тестени изделия. По-голяма би била радостта 
на мюсюлманите от празника, ако са полагали усилия 
да зарадват нуждаещите се, да подкрепят и уважават 
близките си, да бъдат въздържани в действията си, тър-
пеливи в трудностите и по-добри в делата си.

11 - 17 юли 2016г., година (XII), 28 /560

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

ПРАЗНИКЪТ  РАМАЗАН  БАЙРАМ

На основание чл.14, Глава трета 
от Вътрешен правилник на Общински фонд „С 
един лев в помощ на болните деца от община Са-
товча”  Ви предоставям следната информация за 
първо четиримесечие на 2016 година:
За периода от 01.01.2016 – до 01.05.2016 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” са постъпили 
общо 4 189,20 лева. По решение на Комисията 
за първо четиримесечие на 2016 година са раз-
ходвани общо 3600 лева, от които 600 лева за 
подпомагане на Виктор Руменов Дачев от село 

Ваклиново, 500 лева за подпомагане на Орлин 
Димитров Ковачев от село Сатовча, 500лева  на 
Деница Альошева Заимова от село Осина и 2000 
лева на Никола Георгиев Карабунаров от село 
Сатовча.
Общо постъпили в сметката на Фонда до 

01.05.2016 година са 95 003,41 лева. Общо изпла-
тени по решения на Комисията към 01.05.2016 
година са 74 022,59 лева. Общо подпомогнати от 
Фонда 48 деца, от които 13 допълнително. Към 
същата дата наличните средства в набирателната 
сметка на Фонда са 20 980,82 лева. 

ННа оссновва е 141 ГлГ а а тртреетаНН ВВак о оо 50000 лле а за оддпопо а а е а ООрН 1414 ГГНН В 500 ОО

С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 01.05.2016 г.

( )

(2015-2016)

74 022,59

С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода 01.08.2006 г. до 01.05.2016 г. в
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

I
IV.2016 . 2016 .

2016 4189,20 4189,20

01.08.2006 01.05.2016. 95 003,41



през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски 
дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще 
бъде здрав през цялата година. На 15 юли имен ден празнуват всички, които носят името 
Владимир, Владимира (означава владее света). На 16 юли имен ден празнуват всички, които 
носят имената Юлия, Юлиян, Юлияна. На 17 юли имен ден празнуват всички, които носят 
името Марин (означава морски), Марина, Маринка, Маринела. За най-опасен от трите дни 
се смята третият горещник, посветен на св. Марина. Живяла през III век, дъщеря на езиче-
ски жрец. Преследвана за християнската си вяра, на 16 години тя е изправена пред съда и 
жестоко изтезавана, като раните й са горени с огън. В деня на нейния празник съществува 
обичай да се запалва нов, „жив“ огън. Стопаните гасят огъня в своите огнища и отново ги 
палят с „млад“.
Православната църква почита св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната църква, тъй като е владетелят покръс-

тил Русия - обявен е за светец, а празникът му е на 15 юли - денят на неговото успение. В 
Русия има орден на негово име (Свети Владимир). Владимир I Велики е княз на Киев от 
980 до 1015 г., син на е княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото 
името, според езиковеди идва в славянската транскрипция от немското Valdemar - герой от 
скандинавските саги.

17 Юли 2015, Неделя
Православната църква почита Св. Марина
Света великомъченица Марина е дъщеря на езически жрец в 

Антиохия през III век, възпитана от баща си в идолопоклонство, 
но Господ Бог й дал да узнае истината и я призовал при себе си. 
Тя много желаела да получи свето кръщение, но нямало свещеник 
нито в града, нито в околностите, който да извърши това тайнство. 
Пръв нейн гонител станал самият й баща, когато е 16 години попада 
на Олимврий, управител на източните провинции, изповядвайки му 
вярата си момичето е подложено на ужасни изтезания. Молитвите 
й към Бог да я удостои да мине през водата на кръщението карат 
управителят да се опита да я удави. Донесли грамадна каца с вода 
и хвърлили в нея вързаната девойка. Тя започнала да се моли на 
Господа да й развърже веригите, а водата да бъде желаното от 
нея свето кръщение и възраждане за живот вечен. Едва свършила молитвата, оковите се 
разкъсали и неизказана светлина огряла Марина. Мъченицата стояла във водата и пеела 
хвалебствена песен. Сетне била осъдена на смърт. В народните вярвания Св.мчца Марина 
се смята за покровителка на водите и закрилница на Южното Черноморие.

 
FUTURESCAPES WRITING CONTEST “НАПИШИ РАЗКАЗ, ПРОМЕНИ СВЕТА”   
Краен срок: 15 юли 2016 г. 
FutureScapes е ежегодно състезание за автори.
По-специално, FutureScapes очаква:
- Произведения до 8000 думи.
- Завладяващи истории, които изследват нюан-

сите на технологиите, науката, политиките и / или 
политиката, без да се забравя за сюжет и характери;

- Истории, които ни показват както позитивите, 
така и негативите на нашето евентуално бъдещe;

- Истории, които могат да предоставят пътна 
карта, която да следват градове и държави;

- Истории, които могат да са вградени в богат и пълен свят, но успяват да ни покажат 
реалността на един град, квартал, и / или живот.

 CONFINTEA СТИПЕНДИИ 
Краен срок: 15 юли 2016 г. 
През 2016 г. Институтът на ЮНЕСКО за уче-

не през целия живот (UIL) ще предложи шест 
CONFINTEA стипендии за период от един месец 
на държавни служители и представители на орга-
низации на гражданското общество, които рабо-
тят на ключови позиции в областта на обучението 
за възрастни и образованието (ALE) в държавите 
членки на ЮНЕСКО. Стипендиантите се избират 
въз основа на техния потенциал да разработят 
национални стратегии в съответните страни. 

ВТОРИ КОНКУРС ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА
„ДИГИТАЛНА КЛАСНА СТАЯ“ 

Краен срок: 15 юли 2016 г. 
В Конкурса могат да вземат участие всички български държавни и общински училища. 

Всяко училище може да участва само с едно проектно предложение.
Наградата, предмет на настоящия Конкурс, е финансиране на проекти, насочени към 

използването на съвременни технологии за повишаване ефективността на образователния 
процес. 
Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като спечелилите проекти ще получат фи-

нансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта. Максималната сума, която 
ще бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100 000 лв.

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

11 Юли 2016, Понеделник
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 2016, Вторник 
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, орга-
низация и ред за  използване. Гвардейска част е правоприемник на активите, 
пасивите, архива и другите права и задължения на Представителния батальон и 
на Гвардейския представителен духов оркестър като звена от организационната 
структура на Столичното военно комендантство. Националната гвардейска част 
е извън числения състав на Българската армия и участва в представителни меро-
приятия. Има свое знаме, печат и отличителен знак. В нея са включени войскови 
единици за отдаване на военни почести и представителен духов оркестър.

13 Юли 2016, Сряда
На тази дата е роден Гaй Юлий Цезaр
Гай Юлий Цезар е римски държавник и политик (110-44 г. 

пр. Хр.), който остава в историята като изключителен държавен 
деец, но той е смел пълководец и талантлив писател. Името му 
се преобразува в титлата, което на немски се става „кайзер“, а 
при славянските народи „цар“. Цезар е бил обожествяван след 
смъртта си и наричан Божественият Юлий и всички римски им-
ператори са почитали култа към него. Цезар е бил военен трибун 
(73 пр. Хр.); едил (65 пр. Хр.); претор (62 пр. Хр.), а Сенатът му 
дава всички възможни титли: „Гражданска корона за храброст“, 
„Пожизнен диктатор на Рим“ и „Баща на родината“. Заедно с Помпей и Крас 
образува Първият триумвират, като триумвират покорява (58-51 пр. Хр.) цяла 
Галия и Британия. Най-популярната фраза на древността се приписва, именно 
на Юлий Цезар: Veni, vidi, vici (означава: „дойдох, видях, победих“) според Плу-
тарх, така той е писал на приятеля си Амантий за бързо удържаната победа при 
Зела над Фарнак II, сина на Митридат. (Фразата: Veni, vidi, vici е използвана и на 
емблемата на тютюневата компания „Филип Морис“, която произвежда цигарите 
„Марлборо“). На 10 януари 49 пр. Хр. Юлий Цезар преминава река Рубикон и 
навлиза на територията на римската република начело на армията.

14 Юли 2016, Четвъртък
Национален празник на Франция
Националният празник на Франция е Денят на 

превземането на Бастилията /1789 г./. Празникът и до 
ден днешен се отбелязва в цялата страна и придружен 
с много събития. Въпреки че има и французи, които 
считат превземането на Бастилията за началото на на-
ционална трагедия, повлякла след себе си екзекуцията 
на законния Крал Людвик ХVI, гражданската война, 

якобинската диктатура. Бастилията e построена през 1382 година. Крепостта e 
пазела подстъпите към Париж, но френската столица бързо се разраства и бас-
тилията става затвор, предимно за политически затворници. Така за 400 години 
в нея попадат много знаменитости като Ларошфуко и Пиер Огюстен Бомарше. 
Дори, два пъти затворник в Бастилията е и Волтер. Бастилията става символ 
на всевластието на краля, поради тази причина и падането й се възприема като 
победа на революцията. Съществуват и няколко „легенди“ за превземането на 
Бастилията. Историческите документи свидетелстват, че обсадата на Бастилията 
започва след като сред парижани тръгнали слуховете за решението на краля да 
разгони Учредителното събрание и да свали от поста държавен контрольор на 
финансите реформатора Жак Никер. Гражданите, решили да окажат съпротива 
и тръгнали към Бастилията за да вземат оръжието, което се  съхранявало там. 
Съвременниците на събитията не виждали нищо символично в действията си. 
Обаче, затворници в крепостта се оказали само седем души, а гарнизонът набро-
явал всичко 110 войника. Щурмът на крепостта продължил около четири часа. 
Тълпата нахлула в крепостта, началникът на гарнизона бил разкъсан, а крепостта 
разрушена. В отговор на случилото се кралят възстановил на длъжност Некер и 
извел войските от Париж. Легендата гласи, че на развалините на Бастилията се 
появил надпис – “Тук танцуват”.

15 Юли 2016, Петък
Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за предпазване 

от огън, почитани в три последователни дни 
на народния календар - на 15, 16 и 17 юли, 
отредени от източно православната църква на 
светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и 
Марина, загинали за Христовата вяра. Смятат 
се за най-горещите дни през годината, а обичаите свързани с тях се наричат 
Чурлига, Пърлига и Огнена Марина. Горещниците са свързани със строго 
спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, 
вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се 
мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването 
на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома или 
лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и 
гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Печели силно слънце 

Н О В И Н И
11 - 17 юли 2016г., брой 28

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: ТАЙНАТА НА ЩАСТИЕТО  
Един търговец изпратил сина си да научи тайната на Щастието при 

най-мъдрия от мъжете. Младежът вървял четирийсет дни през пустиня-
та, докато най-сетне стигнал до красив замък на върха на една планина. 
Там живеел мъдрецът, когото той търсел.
Но вместо да срещне един свят човек, героят на нашата история се 

озовал в някаква зала, в която царяло голямо оживление: непрекъснато 
влизали и излизали търговци, по ъглите разговаряли много хора, а малък 
оркестър свирел нежни мелодии. Имало и богата трапеза, отрупана с 
най-вкусните ястия от областта. Мъдрецът разговарял с всички тези хора 
и се наложило младежът да чака два часа, докато дойде неговият ред.
Мъдрецът внимателно изслушал целта на неговото посещение, но му казал, че в момента не разполага 

с време, за да му обясни тайната на щастието. Предложил на младежа да се поразходи из двореца и да 
се върне при него след два часа.

- Ще те помоля обаче за една услуга - добавил Мъдрецът, подавайки на момчето чаена лъжичка, в която 
капнал две капки олио. - Докато вървиш, носи тази лъжица и внимавай да не разлееш олиото.
Младежът започнал да се изкачва и да слиза по стълбите в двореца, като не откъсвал очи от лъжичката. 

След два часа се върнал при Мъдреца.
- И тъй, видя ли персийските килими, които са в трапезарията ми? - попитал Мъдрецът. - Видя ли гради-

ната, която отне на Майстора на градинарите цели десет години, докато я направи? Забеляза ли красивите 
пергаменти в библиотеката ми?
Засрамен, младежът признал, че нищо не е видял. През цялото време внимавал да не разлее капките 

олио, които Мъдрецът му бил поверил.
- Върни се тогава и се запознай с чудните неща, които са част от моя свят - казал Мъдрецът. - Не можеш 

да се довериш на някого, ако не познаваш дома му.
Вече по-спокоен, младежът взел лъжичката и отново тръгнал да се разхожда из двореца, като този 

път вниманието му било привлечено от всички произведения на изкуството, които висели по стените и 
по таваните. Видял градините, близките планини, крехките цветя, оценил изтънчения вкус, с който било 
подбрано мястото на всяка една от тези творби. Накрая се върнал при Мъдреца и му разказал подробно 
за всичко, което бил видял.

- Но къде са двете капки олио, които ти бях поверил? - попитал Мъдрецът.
Поглеждайки към лъжичката, младежът забелязал, че ги е разлял.
- Ето това е единственият съвет, който мога да ти дам - казал Мъдрецът на мъдреците. - Тайната на щастието 

се крие в това да се радваш на чудесата на света, ала никога да не забравяш за двете капки олио в лъжичката.
. 
 

 



До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за юли за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно об-
лагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за второ тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални авто-
мати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец юни

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
11 - 17 юли 2016г., брой 28

ПРОЦЕДУРА ПРИ
ДИРЕКТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ  
Пенсиите на лицата, живеещи в чужбина се 

изплащат:
• по лична сметка в банка, намираща се на терито-

рията на страната, където лицето пребивава за период 
от време, избран от пенсионера. Пенсията се изплаща 
за минало време до края на месеца, през който е заве-
рена декларацията за продължаване получаването на 
пенсия от Република България. При направен избор 
за ежемесечно изплащане на пенсията, декларацията 
се заверява на всеки три месеца.

• по разплащателна или спестовна безсрочна лич-
на сметка, разкрита в лева, в банка, намираща се на 
територията на Република България. Изплащането на 
пенсията се извършва всеки месец, след представяне 
на заверена декларация за продължаване на получа-
ването на пенсия от Република България;
Необходими документи:
1. заявление за начин на плащане, което може да се 

намери на електронната страница на Националния 
осигурителен институт - www.nssi.bg;

2. банков документ, в който са посочени данни за 
международен номер на банковата сметка - IBAN, име 
и BIC на банката, както и името на пенсионера като 
единствен титуляр на сметката;

3. заверена от официален орган декларация за 
продължаване получаването на пенсия от Република 
България /декларация за живот/, формулярът на която 
на български и на съответния чужд език може да се 
намери на електронната страница на Националния 
осигурителен институт.
Документите се изпращат:
• по пощенски път до Дирекция „Европейски ре-

гламенти и международни договори” при Централно 
управление на Националния осигурителен институт 
с адрес: 1303, гр. София, бул. „Александър Стамбо-
лийски” № 62-64;

• сканирани по електронен път на адрес: noi@nssi.bg . 

БЕЗ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА
СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ    

Отпада възможността за държавно подпомагане на 
сдруженията за напояване. Това решиха членовете 
на Комисията по земеделие и храни към Народното 
събрание, които не приеха позицията на Националния 
съюз на водоползвателите. Така сдруженията само ще 
се насърчават от държавата, без да се подпомагат. Коми-
сията гласува за втори път текстовете на Законопроекта 
за изменение и допълнение на Закона за сдружения за 

напояване. От Съюза на 
водоползвателите насто-
яваха, че сдруженията не 
са икономически субект 
и не реализират печалба, 
затова не стои въпросът за 
държавна помощ.
Приети обаче бяха две 

облекчения – от 50 на 30% 
се променя минималният дял на собственици на земя, 
които могат да учредят сдружение. Запазва се изис-
кването те да притежават и ползват повече от 50% от 
земеделските земи на територията на сдружението. От 
петима на трима човека се намалява учредителният 
комитет на сдружението. Той има отговорността да 
подготви документите по учредяване на сдружението, 
както и да подготви самото учредително събрание. Иде-
ята е да бъдат сведени до минимум хората, задвижващи 
процедурата. Решенията, касаещи сдружението, обаче 
ще трябва да се приемат с мнозинство от 50 плюс 1 от 
гласовете на учредителите, притежаващи и ползващи 
повече от 50 на сто от земеделските земи на територията 
на сдружението, според предложените промени.

ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НОИ 
СА ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Националният осигурителен 
институт (НОИ) продължава да 
разширява списъка на предоста-
вяните електронни услуги.
От 1 юли 2016 г. на интернет 

страницата на института е ак-
тивна нова административна 
е-услуга „Заявяване/ промяна в 

начина на изплащане на пенсията от лица с адрес в 
други държави“. Тя е насочена към физически лица 
с постоянен адрес на територията на държави-член-
ки на ЕС, ЕИП и Швейцария, както и в държави, с 
които Република България прилага международен 
договор в областта на социалното осигуряване. Чрез 
нея всяко осигурено лице, което живее в някоя от 
посочените държави и получава пенсия по българ-
ското законодателство, може по електронен път да 
избере или промени начина, по който желае да му 
бъде изплащана пенсията. Услугата е безплатна.Тя 
се намира в рубрика „Е-услуги“/„Административни 
услуги“/ НОИ - Централно управление (Европейски 
регламенти и международни договори), където е 
публикувана и подробна информация за начина и 
условията за подаване на заявлението.
От началото на месец юли още една от електронните 

услуги на НОИ е достъпна и с идентификационен 
код, издаден от Националната агенция за приходите 
(НАП). Това е „Справка за актуално състояние на 
пенсионер“, чрез която лицата могат да направят 
справка за актуално състояние на изплащаните пен-
сии и добавки. Услугата е публикувана в рубрика „Е-
услуги“/“Справки“/ „Справки по ЕГН и ПИК на НАП“.

ОТ КАКВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ
ОПРЕДЕЛЯ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА

ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ?  
> Дневното парично обезщетение за временна 

неработоспособност поради общо заболяване се 
изчислява в размер 80 на сто, а за временна не-
работоспособност поради трудова злополука или 
професионална болест – в размер 90 на сто от сред-
нодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход, върху които са 
внесени или дължими осигурителни вноски, а за 
самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни 
вноски за общо заболяване и майчинство за периода 
от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на 
настъпване на неработоспособността. 

> Дневното парично обезщетение за временна не-
работоспособност поради общо заболяване не може 
да надвишава среднодневното нетно възнаграждение 
за периода, от който е изчислено обезщетението. 

> За дните, включени в 18-месечния период, пред-
хождащ месеца на настъпването на неработоспособ-
ността се взема предвид среднодневната минимална 
работна заплата за страната за съответния период, 
ако лицето: 

- не е било осигурено за общо заболяване и май-
чинство; 

- е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за 
трудов или служебен стаж; 

- е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете; 
- е било осигурено по законодателството на друга 

държава по условията на международен договор, по 
който Република България е страна. 

> За дните, включени в 18-месечния период, през 
които лицето е получавало парично обезщетение от 
общественото осигуряване за временна неработос-
пособност или за бременност и раждане, се взема 
предвид доходът, от който е определено паричното 
обезщетение. 

> Сумата, от която се изчисляват паричните обез-
щетения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход, определен 
със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за периода, от който се определят парич-
ните обезщетения. За 2016 г. той е 2 600 лв. 

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ
ПО ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И ПРСР

Държавен фонд Земеделие 
публикува актуални приеми и 
срокове по схемите за Държав-
ни помощи и по Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 г.
Прием по Държавна помощ 

за съфинансиране на застрахователни премии при 
застраховане на селскостопанска продукция

21 март – до изчерпване на ресурса, но не по-късно 
от 31 август 2016 г.
Държавна помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността 
и генетичните качества на животните
Втори транш
до 31 август 2016 г.
Прием по Държавна помощ за реализирането на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отно-
шение към свине за угояване
Втори транш
1-23 септември 2016 г.
Трети транш
10-21 октомври 2016 г.
Държавна помощ за компенсиране разходи, свър-

зани с изпълнение на мерки по Националнатата 
програма от мерки за контрол на Доматен миниращ 
молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

11 април – 30 септември 2016 г.
Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г.
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020

4 юли – 12 август 2016 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2016г.

ако не е доволна от оказаната помощ. За целта лични-
ят лекар трябва да й издаде направление. Специалис-
тът, установил бременността, също може да включи 
жената в програма „Майчино здравеопазване”, без 
да изисква ново, т.е. второ направление. Това може 
да бъде извършено както при първично, така и на 
вторично посещение. В диспансерното наблюдение 
има задължителни лабораторни изследвания, които 
трябва да се извършат в различните срокове на бре-
менността:
- пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, 
левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ); изслед-
ване на кръвна захар; урина – един път при първо 
посещение, и по един път в V и VІІІ лунарен месец;
- определяне на кръвна група и Rh-фактор – един 
път – в I-ви триместър (или при първо посещение);
- изследване за сифилис и хепатит В (НвS Ag), а 
при съгласие на бременната - и за HIV, както и два 
ехографски прегледа - един в началото на бремен-
ността, и втори - между 16-ата и 20-ата гестационна 
седмица (около петия календарен месец);
- изследване на онкопрофилактична цитонамазка 
(назначава се от специалист по АГ);
- изследване на влагалищен секрет за микробиоло-
гично изследване – един път при първо посещение 
и още веднъж в ІХ лунарен месец;
- проследяване на сърдечната дейност на плода - от 
V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; 
а в ІХ и Х – по два пъти.
Изследване за определяне на кръвна група и Rh фак-
тор не се назначава, ако вече е определено по друг 
повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се 
вписват в Картата за профилактика на бременността.
При рискова бременност се назначават една или две 
допълнителни ехографии, в зависимост от възрастта 
на бременната - дали тя е над 35-годишна възраст 
или е под 20 години. Прави се и серумен скрининг 
за:-алфа-фетопротеин, -свободен бета ЧХГ за оценка 
на риска от синдром на Даун и дефекти на неврал-
ната тръба. 

Въпрос:  Може ли общопрактикуващият (лични-
ят) лекар да издава направление за дете към лекар 
със специалност „Педиатрия“ без ограничение?
Отговор: Издаването на медицинско направление от 
общопрактикуващия (личния) лекар за консултация 
или за медико-диагностични изследвания за дете, 
става по негова преценка, съобразно необходимостта 
и състоянието на детето.
Всички общопрактикуващи лекари могат да насоч-
ват неограничено деца до 18-годишна възраст за 
консултация от лекар с придобита специалност по 
„Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска 
ендокринология и болести на обмяната“; „Детска 
кардиология“; „Клинична алергология и педиатрия“; 
„Детска клинична хематология и онкология“; „Детска 
неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; 
„Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска пси-
хиатрия“; „Детска ревматология“ – еднократно за 
всяко остро състояние.

Въпрос: Кога гражданинът следва сам да заплаща 
за оказаната медицинска помощ? 
Отговор: Здравноосигурителните права се прекъс-
ват, ако гражданинът не е внесъл повече от 3 вноски 
за период от 36 месеца - до началото на месеца, пред-
хождащ оказването на медицинска помощ. Тогава па-
циентът следва сам да заплати за помощта - по цени, 
обявени от лечебното заведение. Сумите, заплатени 
за оказана медицинска помощ, докато гражданинът 
е бил с прекъснати здравноосигурителни права, не 
се възстановяват. 
Когато задължението за внасяне на здравноосигури-
телните вноски е на работодателя или на друго лице, 
невнасянето им не лишава служителя/работника от 
правото да ползва медицински услуги по линия на 
Националната здравноосигурителна каса.

Въпрос: Какви права имат бременните жени? 
Кои изследвания се поемат от здравната каса?
Отговор: Бременните жени имат право сами да 
определят кой ще наблюдава бременността им, ще 
извършва прегледите и ще назначава изследвани-
ята, необходими през този период. При рискова 
бременност наблюдението се извършва само от 
АГ-специалист.
Наблюдението на бременността от специалист по 
акушерство и гинекология се извършва с „Меди-
цинско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено 
от личния лекар. 
Бременната има право да смени акушер-гинеколога, 



В ГОРЕЩИНИТЕ
Горещо или не, всеки трябва да се храни балансирано 

и здравословно. Разбира се, има няколко прости прави-
ла, които трябва да се спазват, когато температурите са 
високи, за да се чувства организмът комфортно.
Не преяждайте
През горещите дни често се случва, когато човек от-

вори хладилника, за да пие студена вода, да похапне 
нещо, ей така между другото. Това похапване поняко-
га е по никое време, дори и преди лягане за сън. При 
такова похапване храносмилателната система неможе 
да върши правилно своята работа. Ставайте от маса-
та с чувството, че не сте се донахранили напълно и не 
посягайте към храна, докато не настъпи определеното 
време според вашата диета.
Облекчете менюто си
На първо място менюто ви трябва да бъде добре ба-

лансирано. Белтъчините трябва да са около 14-15%, 
мазнините - растителни и животински - не повече от 
11-12%, а останалото въглехидрати - зеленчуци, плодо-
ве, каши. В горещините се нарушава киселинно-алкал-
ния баланс в организма, и то в полза на киселинността. 
Затова тялото се нуждае от храни с алкална валентност 
- растителни храни и млечни продукти. Ограничете 
максимално мазните, пушените, пържените продукти, 
намалете месото.
Пийте достатъчно количество вода
В горещо време ви трябват 1,5 - 2 пъти повече теч-

ности, отколкото през другите сезони, особено ако се 
изпотявате обилно поради физическо натоварване, пре-
карвате в много топло помещение или сте на слънце. 
Дневната потребност на човек е 1,5 - 2,5 литра, а ако 
искате да изчислите точно за себе си - 30 мл на кило-
грам телесно тегло, като предвиждате и водата, приета 
с храната. Обаче помнете, че не бива и да се наливате 
с вода - това също има своите отрицателни последици. 
Най-малкото ще получите отоци поради задържане на 
вода в организма. Пийте на малки глътки - това е най-
добрият начин да хидратирате организма си.
Яжте по 5 пъти на ден
Три основни хранения и две междинни - това е начи-

нът да не претоварвате своята храносмилателна систе-
ма. Междинните хранения трябва да са плодове или ки-
село-млечни продукти. Често се чуват изрази “Ям само 
сутрин и вечер - по хладното”, “Ям един път на ден, 
защото в горещините не ми се яде.” По-голяма грешка 
от това не може да се направи. Създавате на органи-
зма си един неправилен стереотип, а отмъщението му 
се изразява в натрупване на наднормено тегло, умора и 
други проблеми.

ЗДРАВИ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ - БЪРЗИ СЪВЕТИ
Навлизаме в сезона на почивките. От какво обаче има-

ме нужда по време на почивката, за да сме здрави. Вижте 
нашите полезни съвети

 Пригответе се за спешни случаи
Добре е да си приготвите несесер, в който има лекар-

ства за най-често срещаните симптоми. Задължително е 
да вземете хапчета за главоболие и за висока температу-
ра. Добавете и хапчета/ прахчета за диария. Ако ви става 
лошо по време на пътуване и ви се гади, също можете 

да се сдобиете със специални 
хапчета.
Изпитан трик: Ако ви се 

гади, опитайте да пиете на мал-
ки глътки разгазирани Спрайт 
или газирана вода, които поту-
шават неприятното усещане
Винаги носете вода

Най-важното през лятото е да сте добре хидратирани. 
Затова винаги носете със себе си вода. Ако се движите, 
пийте поне 3-4 литра вода на ден. Ако пък пътувате с 
кола и нямате климатик, слагайте мокра хавлия на раме-
нете си за охлаждане. Последното важи особено за хора, 
които имат проблеми с високото кръвно налягане.
Носете продукти за почистване
Най-сигурният начин да се предпазите от летните ви-

руси е като редовно почиствате ръцете си. Затова винаги 
носете със себе си мокри кърпички или гел за дезинфек-
циране на ръце. Разбира се много по-добре е ръцете да 
се измисят със сапун и топла вода, но това не винаги е 
възможно.
Нещо сладко и канела
Понякога не можем да предвидим как ще реагира тя-

лото ни в горещините. Някои хора вдигат кръвно, при 
други пък кръвното пада, горната и долната граница се 
изравняват и се стига до припадък. Затова е добре  да 
имате средства, с които да се справите с неприятната 
ситуация на момента.
При ниско кръвно: Ако ви причернява пред очите и 

мислите, че ще припаднете, веднага хапнете нещо слад-
ко и вода. Измийте лицето си, за да се освежите.
При високо кръвно: Щипка канела пък може да по-

могне да се справите с високото кръвно. Канелата е по-
пулярно средство в народната медицина за бързо сваля-
не на кръвното. Добавете я към малко вода или кисело 
мляко и само след минути ще усетите разликата.
Носете слънцезащитна козметика не само на плажа
Слънцезащитната козметика не бива да излиза от 

дамската ви чанта. Кожата има нужда от защита не само 
на плажа. Затова нанасяйте слънцезащитната козмети-
ка сутрин, преди да излезете и се мажете отново след 
няколко часа, в зависимост от слънцезащитния фактор. 
Не забравяйте да намажате и лицето.
Не забравяйте репелента
Ухапванията от насекоми са често срещани през лято-

то, затова е добре да имате в себе си репелент, който да 
ви помогне да се предпазите. Ако сте в район с много 
комари, е добра идея да напръскате и дрехите си.

 
КАК ДА РАЗЛИЧАВАМЕ БЪЗАК ОТ ЧЕРЕН БЪЗ?
Как да разпознаваме бъзак (Sambucus ebulus L.) от 

черен бъз? Това е важно, тъй като бъзакът може лес-
но да се сбърка с бъза поради близост на наименова-
нията им, а бъзакът не се препоръчва като източник 
на храна за разлика от черния бъз.
Основните разлики се състоят в следните характе-

ристики: бъзакът е храстовиден и достига до 2 метра 
височина, докато черният бъз достига до 7-8 м висо-
чина и е дърво; бъзакът цъфти през юли-август, дока-
то черният бъз по-рано – през май-юни; плодовете на 
бъзака са разположени на дръжка, изправена нагоре, 
докато плодовете на бъза висят надолу.
Бъзакът е мно-

гогодишно тре-
висто растение с 
пълзящо, силно 
разклонено ко-
ренище и изпра-
вено, голо, наб-
раздено стъбло, 
в горната си част 
разклонено, висо-
ко до 2 м. Листата 
са срещуположно разположени, с яйцевидна до яйце-
видноланцетна форма, дълги 5–16 см и широки 1–4,5 
см. Цветовете са бели, по-рядко розово отвън, събра-
ни в щитовидни съцветия. Излъчват неприятна, но не 
отблъскваща миризма. Плодът е ягодовиден, месест, 
сферичен, 4-6 мм в диаметър, тъмновиолетов до че-
рен. Разположен е на изправена дръжка, за разлика 
от черния бъз.
Наричат го още тревист бъз, бъзе, бъзовляк, бъзу-

няк, ниско бъзе. На английски – danewort thicket, а 
на руски – бузина. Той е от сем.  Мешковицови – 
Adoxaceae. Разпространен е като бурен по пустеещи 
места, край пътищата и населените места. В нашата 
страна е повсеместен, почти до 2000 м надморска 
височина.В цветовете на бъзака се съдържа етерично 
масло, захари и биологичноактивни гликозиди. Пло-
довете са богати на антоцианови багрилни вещества, 
захари, органични киселини (валерианова, ябълчена 
и винена киселина), дъбилни вещества, смоли, пе-
ктин, витамин С и др. В зелените плодове и семената 
се съдържат гликозиди които се считат за отровни.В 
народната медицина се използват плодът и коренът, а 
по-рядко и цветовете. Има диуретично, антимикроб-
но и потогонно действие. Сокът от плодовете му се 
използва при безапетитие, анемия и отпадналост. при 
хемороиди и ревматизъм. При ухапване от насекоми 
се прилага чрез местно втриване върху кожата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Арония
Sorbus melanocorpa 

Аронията е ново растение за нашата страна. Ро-
дината му е северна Америка. Поради ценните му 
качества, напоследък се правят успешни опити за 
култивирането му у нас. Аронията представлява 
компактен храст, достигащ височина 2.5 – 3 метра, с 
лъскави, не назъбени листа. Плодовете му са дребни 
синьо черни зрънца, които по форма наподобяват 
миниатюрни ябълки.
За лечебни цели и 

за нуждите на хра-
нително вкусовата 
промишленост  се 
събират плодовете 
на аронията. Те съ-
държат много вита-
мини – Р, С, Е, К, РР, 
каротин, витамини 
от серията Б, орга-
нични киселини, за-
хар. По съдържание на органични киселини плодо-
вете на аронията значително превъзхождат ягодите, 
малините, червеното френско грозде и мандарините. 
Съдържат още калий, калций, фосфор, магнезий, 
пектин, дъбилни вещества и още много други.
Аронията вирее добре на най – различни почви, 

освен солените, мочурливите и каменистите. Но 
за да получаваме редовно добри реколти, трябва 
да я отглеждаме на добре напоени, леки и про-
пускливи почви.

50 мл. сок от арония сваля кръвното
Аронията се включва в арсенала от препарати 

срещу редица болести на съвремието - диабет, лъче-
ви увреждания, хипертония. Липсата на захароза в 
сока и наличието на сорбит прави аронията идеална 
напитка за страдащите от диабет. А комбинацията 
на сок от арония и пектин освобождава организма 
от радиоактивни вещества и йони на тежки метали.
Тя е лечебна и за всички, които са натрупали лош 

холестерол в кръвта си. Има протективен ефект 
срещу злокачествени заболявания. 

- Прилага се за детоксикация на организма след 
лъче и химиотерапия.

- Срещу високо кръвно налягане се препоръчва 
пиене на 50 мл сок по три пъти на ден в продълже-
ние на 4 седмици. Чрез тази рецепта при лека хи-
пертония налягането на кръвта може да се регулира 
и стабилизира в границите на нормата - 120 на 80. 
След 2 месеца почивка курсът на лечение се повтаря.

- Със сок от плодовете на арония може да се допъл-
ни лечението и на редица други заболявания - кожни 
увреждания, алергични състояния, ревматизъм.
У нас вече са направени успешни опити за отглеж-

дане на аронията, и резултатите са твърде насърчи-
телни. Ако решите да я отглеждате, няма да бъде 
излишно да се обърнете за помощ към института по 
планинско животновъдство и земеделие.

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

При шефа на голяма фирма отива кандидат за ръката на 
дъщеря му. Седнали, пийнали и тъста пита кандидат зетя:

- Хубаво сте решили да се жените, ама с какви пари ще 
направите сватбата?

- Господ ще ни помогне...
След час бащата отново:
- А ти, как смяташ да издържаш дъщеря ми?
- Господ няма да ни остави...
Тръгнал да си ходи зетя и тъста пак разпитва:
- За деца мислили ли сте?
- Господ ще каже...
На другия ден бащата отива в офиса си и секретарката 

се интересува:
- Шефе, как беше снощи с момчето?
- А бе, загубеняк от класа е, но ми хареса, че ме нарича 

господ...

ри шефа на голяма фирма отива кандидат за ръка

СПАНАЧЕНА САЛАТА С ЯГОДИ, 
ЯБЪЛКА И ОРЕХИ

За тестото: 100 грама пресен спанак, 150 грама 
ягоди, 1 голяма червена ябълка, 50 грама леко 
запечени орехови ядки, 20 грама зрънца арония
Дресинг: 1 ч.л. мед, Щипка сол, 

3 с.л. зехтин, Сокът на 1/2 лимон
Приготвяне:  
Спанакът се почиства, измива и 

отцежда.
В  купа  за  салата се  смесват 

листата  спанак ,  нарязана  на 
полумесеци ябълка, ягоди, зърна 
арония и запечени орехови ядки.
Добавя се дресингът, салатата се 

разбърква и сервира.


