
От 1 юли 2016г. започна приемът на молби-декларации за отпускане на це-
лева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017г. Лицата и семей-
ствата трябва да подадат молбите си в дирекциите „Социално подпомагане“ 
по постоянен адрес, като крайният срок е 31 октомври т.г. В молбата задъл-
жително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електро-
енергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенер-
гия и топлоенергия се представя за справка актуален абонатен номер.

 Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на минис-
търа на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на елек-
троенергията за битов потребител. Месечният размер на помощта за миналия 
отоплителен сезон бе 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева.

 Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2016 г. до  
31 март 2017 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. ще се 
извърши не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на запо-
ведта, с която е отпусната. Така например за издадените през юли заповеди 
изплащането ще стане през август т.г. До 31 януари 2017 г. ще се извърши 
втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март.
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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
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Денят на пророк Илия е сред най-почитаните от българския народ празници. Според 
народните вярвания ако на този ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и из-
гнили. Народната традиция повелява на този ден да не се работи, за да не се разсърди 
Свети Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, гръмотевиците 
и градушките. Важно е да се отбележи, че това поверие е чуждо на православната ни 
вяра и църква и е изцяло езическо. В православието Светиите се възприемат като го-
рещи молитвени застъпници за народите и за отделните хора, като винаги предстоящи 
пред Светия Божи престол. На Илинден се правят курбани за здраве, организират се 
и големи общоселски събори и тържества. Според народното поверие, на Илинден не 
трябва да се работи, защото гръм може да удари човека. Не се излиза в морето, защото 
морето взима жертва на този ден. Народните вярвания са, че Свети Илия носи дъжд 
и влага и закриля живота. Заради силата, която притежавал, го наричали Илия Гърмо-
делец, Гърмоломник, Гръмовник. Той е покровител на светкавиците и гръмотевиците 
и пази реколтата на стопаните от пожари.  Християнската общност в Сатовча, по тра-
диция отбеляза този ден на местността „Илинден“, сатовчанско землище, където се 
прави молебен за дъжд в храма, носещ името на светията.В манастирчето се отслужва 
тържествена литургия, коли се курбан и се пече пита в чест на светията.
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ГЛОБИТЕ НА КАТ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ И ОНЛАЙН
Глобите за нарушения по пътищата вече могат да се плащат онлайн. На заседание 

на транспортната комисия в парламента шефът на „Пътната полиция“ комисар Бойко 
Рановски обяви, че от 1 юли системата работи.
Порталът e-uslugi.mvr.bg съдържа още 34 електронни услуги. За голямата част от 

тях обаче се изисква електронен подпис. Плащането на глоби обаче е достъпно и 
без него. Проверката за задължение обаче може да се направи само ако са връче-
ни фишове, актове или 
наказателни постано-
вления. Системата ра-
боти само с номерата 
на тези документи и 
няма възможност да се 
проверява по ЕГН или 
номер на шофьорска 
книжка. 
Преди дни депутати-

те в комисията приеха 
промени в пътния за-
кон, като решиха да се 
опрости процедурата 
за връчване на доку-
мент за извършено на-
рушение и налагане на 
съответната глоба. 
Пътните  полицаи издават фишове само за маловажни нарушения и с глоба до 50 

лв. За всички други ще се съставя акт и след това ще се издава наказателно постано-
вление. И започва издирване на нарушителя за връчването му. С приемането на тези 
промени на водача няма да се издава акт и да му се отнема контролният талон. Ако 
шофьорът се съгласи с извършеното нарушение, за него процедурата приключва, но 
ако има възражение, старата процедура остава, коментират от комисията.
Друг пример е преминаването на червен сигнал - нарушението се наказва с глоба 

от 100 лв., не можеш да минеш с фиш, трябва да се състави акт, следва наказателно 
постановление. Ако облекчената процедура бъде записана в закона, това нарушение 
ще може да се наказва само с фиш, в случай че нарушителят не го оспорва. 
При неправилно паркиране ще се поставя уведомление на автомобила - така ще 

се счита за връчен фишът за нарушението. След това ще се изпраща и по пощата на 
собственика. „Нашите служители няма да обикалят и „охраняват“ автомобилите на 
някои, докато те си пият питието в съседно заведение“, коментира Рановски. Ако шо-
фьорът е на място и признае нарушението, ще му бъде връчен фиш.

АКО ИСКАТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ГОРАТА СИ,
ПОСОЧЕТЕ САМИ И ЦЕНА

 В съобщение до собствениците на гори МЗХ ги информира, че във връзка 
с издадена заповед №РД-49-267 от 13.07.2016 г. на министъра на земеделието 
и храните вече са утвърдени правила за закупуването на горски територии от 
държавните предприятия, което ще става по чл. 163 от Закона за горите.

От 18 юли Югозападното държавно горско предприятие в гр. Благоев-
град започна прием на документи за купуване на малки горски имоти.
Собствениците, които желаят да ги предложат за закупуване трябва да 

подават заявление до предприятието или до териториалното поделение, в 
чийто обхват се намира поземленият имот.
Заявлението има образец, който се намира в публикуваните правила в 

интернет страницата на Югозападното предприятие и неговите територи-
ални поделения.
Крайният срок за подаване на документи е 20.09.2016 г.
За консултация и повече информация кандидат продавачите може да се 

обръщат към експертите на предприятието и зам.-директорите на терито-
риалните поделения.
На този етап желаещите сами ще посочват цени за своите малки гори.



Богородични заговезни - преди започване на Богородичните пости и Коледни заговезни - 
преди започване на Коледните пости. На този ден се прави трапеза с обредна „заговезнишка 
пита“, която се чупи, а не се реже. Ястията са блажни. В някои селища следващите три дни 
гладуват, за да се пречистят тялом и духом.
Православната църква почита паметта на Св. Евдоким
На 31 юли Православната църква почита паметта на Св. Евдоким, роден в Кападокия (Мала 

Азия) в благочестивото семейство на Василий и Евдокия. По времето на цар Теофил бил 
млад офицер във войската. Заради неговите необикновени добродетели царят го назначил 
за кападокийски воевода. Но по Божия промисъл св. Евдоким починал млад - на 33 години. 
Мощите му се оказали целебни. По-късно те били пренесени в Цариград и поставени в 
новата църква „Св. Богородица“, построена отнеговите родители. На гроба на св. праведни 
Евдоким се извършвали всякакви чудеса.
Самата пръст взета от гроба му изцелявала болни. Имен ден имат хората, носещи 

името Евдоким, Евдокия. 
 СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО“    
Краен срок: 15 септември 2016 г. 
Фондация Астика обяви седми национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“.
В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от 

цялaта страната.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
- Първа категория: младежи 14 до 29 години.
- Втора категория: възрастни 30+ години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко 

с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за морето и 
Странджа планина.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете ка-

тегории с предметна награда.
Конкурсът се реализира с подкрепата на Община Бургас.  
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРОГРАМАТА „С ТЕНИСКА НА БАЛА” 
Срокове: от 1 юли до 20 септември 2016 г. 
Приетите във ВУЗ/ЦПО и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници (бенефи-

циенти) ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на: 8.1. 2000 (две хиляди) 
лева на студент, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ) 8.2. 500 (петстотин) 
лева на курсист, приет за обучение в Център за професионално обучение (ЦПО).
Критерии към зрелостниците, които могат да кандидатстват по програмата „С тениска 

на бала” (#steniskanabala):
- Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата 

година да e приет във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професи-
онално обучение (ЦПО);

- Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2016 година да е:
-- зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), или;
-- да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила 

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

телска грижа;
- Да се е записал да продължава образованието си в рамките на текущата година, в която 

е получил диплома за завършено средно образование, като избраното от него Висшe учебно 
заведение (ВУЗ) или лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) да е от избро-
ените в Списъка на ВУЗ и на лицензирани ЦПО. 

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

25 Юли 2016,Понеделник
Успение на Св. Анна
На този ден православната църква почита успението на Света Анна - майката 

на Света Дева Мария. Чества се като покровителка на бременността, раждането 
и майчинството. На този ден не се работи, защото жените ще раждат трудно или 
ще помятат. Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. 
Имен ден имат хората, носещи името Анна, Янa, Eнчo. Това е вторият ден през 
годината, посветен на света Анна. На 9 декември се отбелязва Зачатие на Св. Анна.

26 Юли 2016, Вторник
Празник на служителите от национална служба Жандармерия
Службата отбелязва годишнината от създаването си, с указ на княз Александър 

Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привременен устав за устройството на жан-
дармерията. До септември 1944 г. е разформирана и възстановявана три пъти. От 
1948 до 1961 г. съществува като Вътрешни войски по съветски модел. През 1985 
г. е създадена Национална служба „Вътрешни войски“ като обновена структура 
за осигуряване на вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална 
служба „Вътрешни войски“ е преобразувана в Национална служба „Жандарме-
рия“ като специализирана охранителна и оперативно-издирвателна служба на 
МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични 
и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността. От 
1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. Със Закона за 
Министерството на вътрешните работи, приет от 40-ото Народно събрание на 9 
февруари 2006 г. Националната служба „Жандармерия“ се преобразува в Главна 
дирекция „Жандармерия“ към Национална служба „Полиция“.

27 Юли 2016, Сряда
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици
Православната църква почита делото на равноапостолите Кирил и Методий 

и техните най-близки ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като 
се изразява и в общото им честване като св. Седмочисленици. За дата на общия 
празник се е утвърдил денят на успението на Климент Охридски (27 юли 916г.), 
най-изявеният от Кирило-Методиевите ученици.

28 Юли 2016, Четвъртък
Годишнина от началото на Първата Световна война
Първата световна война започва с обявяването на война от Австро-Унгария 

на Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата отчита точно един месец от убийството на 
австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево (28 юни 1914 
г.). Междувременно в Европа вече са се оформили два големи военни лагера - 
Тройният съюз (военно-политически блок между Германия, Австро-Унгария и 
Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). Франц 
Фердинанд е ерцхерцог на Австрия-Есте и наследник на австро-унгарския трон. 
Убит е при атентат от сръбския националист Гаврило Принцип, в подготовката 
на покушението участват членове на организацията „Млада Босна“, свързани 
със сръбската националистическа организация „Черна ръка“. В началото на во-
енните действия в конфликта постепенно се намесват Германия - като съюзник 
на Австроунгария, а Русия - на страната на Сърбия. Германия обявява война на 
Русия и Франция и навлиза в пределите на неутрална Белгия. Последва намесата 
на Англия, която застава на страната на Франция и Русия. В края на октомври 
1914 г. австро-германският блок успява да привлече за свой съюзник Турция. 
Италия, която е член на Тройния съюз, известно време проявява колебания, но 
през пролетта на 1915 г. е привлечена на страната на Съглашението. България 
влиза във войната през септември 1915 г. на страната на Тройния съюз. От ля-
тото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната се води с променлив успех и за двете 
групировки, като превес продължават да имат държавите от Тройния съюз. През 
1916 г. настъпва равновесие на силите. С намесата на САЩ във войната (6 април 
1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат в хода на военните действия 
и през есента на 1918 г. държавите от Тройния съюз капитулират.
Световен ден за борба с хепатита
Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на Европейската организация на паци-

ентите с чернодробни заболявания с подкрепата на Световния алианс за борба 
с хепатита и други пациентски организации, за да се привлече вниманието 
към заболяванията, причинени от хепатитните вируси, и да се наблегне върху 
необходимостта от профилактика и разширяване обхвата на противохепатит-
ните ваксини чрез включването им в националните имунизационни програми. 
Одобрен с резолюция WHA63.18 на Световната здравна организация от 21 май 
2010 г. По данни на организацията хронично болните от хепатит В са близо 240 
милиона души, а от хепатит С - 150 милиона. През 
2006 и 2007 г. денят се е отбелязвал на 1 октомври, 
а от 2008 до 2010 г. - на 19 май. 

29 Юли 2016, Петък
Международен ден на тигъра
Учреден на 24 ноември 2010 г. в Санкт Петербург, 

Русия, по време на международен форум по пробле-
мите, свързани с опазването на тигрите на Земята 
(21-24 ноември 2010).

31 Юли 2016, неделя
Богородични Заговезни
Богородични заговезни се отбелязват преди началото на Богородичните пости, 

които продължават две седмици и свършват с големия християнски празник 
Успение на Пресвета Богородица на 15 август. Заговезни са църковни празници, 
отбелязвани в деня преди началото на период на пости. В годината има Месни 
заговезни и Сирни заговезни - преди започване и в началото на Великите (Ве-
ликденски) пости; Петрови заговезни - преди започване на Петровите пости; 
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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

ЕДНА МНОГО АКТУАЛНА ПРИТЧА  
Веднъж магарето на един фермер паднало в дълбока яма. То ревяло силно и отчаяно, докато той се 

суетял и се опитвал някакси да го извади. 
След като никак не успявал, фермерът решил, че магарето е старо, а дупката така или иначе трябва да 

се затрупа, тъй че повикал на помощ съседите си. 
Всички грабнали лопати и започнали да хвърлят пръст в ямата. Първоначално, разбирайки какво се случва, 

магарето започнало да крещи още по-силно и по-ужасено, но след известно време млъкнало. Фермерът се 
навел над дупката да провери какво става и останал изумен. С всяка лопата пръст, която го удряла в гърба 
магарето правело нещо изумително: отърсвало се и стъпвало върху нея. И за всеобщо учудване след още 
известно време магарето се показало на ръба, изскочило навън и избягало щастливо.
Животът ни засипва с всякаква мръсотия.  Номерът „да се измъкнеш от ямата“ е да се изтръскаш и да 

стъпиш отгоре. Всеки един проблем не е препъни камък, той е стъпало. Можем да се измъкнем и от най-
дълбоката дупка ако не спираме, ако никога не се предаваме!
Отърсете се и направете крачката нагоре.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.07.2016 г.
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До 31-ви юли: 
ЗДДС
Подаване на декларация-опис по образец от Общи-

ните за упражняване правото по § 15г от преходните 
и заключителните разпоредби на ЗДДС в срок от яну-
ари 2016 г. до 31 юли 2016 г. - за получените достав-
ки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни 
периоди след 1 декември 2013 г.
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за третото тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за второ тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесе-

чие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от дру-
го възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество и подаване на данъчната декларация по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези 
данъци.

2. Предприятията и самоосигуряващите се лица вна-
сят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на теку-
щата година и подават данъчната декларация по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този 
данък.

3.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и по-
даване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО КРАЯ НА ЮЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ТРЯБВА ДА ОБЯВЯТ 

КАК ЩЕ ГИ СТОПАНИСВАТ  
На 31-ви юли изтича срокът, в който собствениците 

на земеделски земи трябва да декларират как ще ги 
стопанисват – дали ще ги обработват лично, или пла-
нират отдаването им под аренда. Ако не направят това, 
държавата ще разпредели служебно земята за ползване. 
Т.нар. „бели петна“ при земеделските земи – площите, 
чийто собственик не се знае или не се е заявил, през по-
следните една две-години възлизат на около 1 милион 
декара, коментират от Министерството на земеделието.
Всяка година със 

землищата се сключ-
ват доброволни спо-
разумения за ползва-
не на земите и някъде 
в тези територии вли-
зат имотите, чийто 
собственик не е ука-
зал какъв е статутът 
на неговата земя. Ако 
собственикът на земя 
не е подал деклара-
ция, че лично ще я обработва, правното основание на 
ползване за следващата стопанска година е на полз-
вателя, в чийто масив попада имотът. Това ползване 
е възмездно и ползвателят в чиито масиви попадат 
„белите петна“, дължи заплащане.
Собственикът получава парите си от Областната 

дирекция по земеделие сметка по местонахождение 
на имота, след като те постъпят в специална сметка, 
а давностният срок за получаване на сумите е десет 
години. Това разкрива и един друг феномен - т.нар. 
„липсващи собственици“, които не се интересуват от 
земите си и не търсят парите си за тях, разказа още 
експертът и предупреди и за риска от сключване на 
договора за ползване на земята от друго лице след 31-ви 
юли. Тогава имотът отново влиза в информационния 
масив като „бяло петно“ – т.е. човекът с договора, 
който си плаща за ползването на този имот, не може да 
се възползва от това и да го обработва през текущата 
стопанска година.
Общинските служби „Земеделие“ изготвят пред-

варителни регистри, които се обявяват до 5-и август. 
Тези регистри трябва да се погледнат от всички соб-
ственици и засегнати лица, за да се види всеки имот с 
какъв статут е, като до 15-и август могат да се правят 
корекции в регистъра.
От министерството призоват собствениците до 

31-ви юли или да подадат декларация за лично об-
работване на земята, или да сключат договорите си с 
ползвателите, за да се предотвратят бъдещи грешки и 
недоразумения.

НОИ ВЪВЕЖДА НОВИ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
НА БОЛНИЧНИ И МАЙЧИНСТВО 

Паричните обезщетения за временна неработоспо-
собност и майчинство вече ще се изплащат в срок до 
10 работни дни от представянето на необходимите 
данни за болничните листове от осигурителя и от пос-
тъпването на данните от издадените болнични листове 
от органите на медицинската експертиза по деклари-
раните от тях лични разплащателни или спестовни 
безсрочни банкови сметки. За това информираха от 
Националния осигурителен институт.
Паричните обезщетения, извън тези по болничен 

лист, се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 
работни дни от представянето на данните от удосто-
веренията от осигурителите и от самоосигуряващите 
се лица относно правото на парично обезщетение по 
декларираните лични разплащателни или спестовни 
безсрочни банкови сметки.
Обезщетенията за период, 

обхващащ повече от един 
календарен месец, се изпла-
щат в посочения десетдне-
вен срок за първия месец 
от периода, за останалите 
календарни месеци - до 5 ра-
ботни дни след изтичане на 
месеца, за който се отнасят, а за последния месец - до 
5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

РАБОТЕЩИТЕ МАЙКИ ЩЕ ВЗЕМАТ 50% 
ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ДЕТЕ ДО 1 Г.  
Майките, които се върнат на работа, преди детето им 

да е навършило една година, ще получават към заплатата 
си и половината от обезщетението си за бременност и 
раждане от НОИ. Такава промяна в Кодекса за социално 
осигуряване ще предложи министерството на труда. 
Мярката трябва да започне да действа от януари с 

новия бюджет на държавното обществено осигуряване. 
Целта й е да насърчи работещите майки да се върнат 
на работа и да им помогне да съвместяват личния и 
професионалния живот, коментират от министърството. 
В момента, ако жена се върне на работа, преди детето й 

да навърши годинка, НОИ спира обезщетението, което е 
в размер на 90% от заплатата. Но ако жената се върне на 
работа във втората година - когато детето е между една 
и две години, получава половината от нископлатеното 
майчинство, полагащо се за този период, тоест взема 
по 170 лв. месечно. 

„Ако една жена получава 800 лв. месечно обезщетение 
и се върне на работа, тя би получавала допълнително 
400 лв. към заплатата си, докато детето стане на 12 ме-
сеца“, даде пример министърът. Става дума за периода 

след 135-те дни след раждането, защото обезщетението 
дотогава се отпуска с болничен, тоест мярката ще важи 
след третия месец на детето. 
Според последните данни на НОИ към март т.г. близо 

171 хил. жени получават обезщетение за бременност и 
раждане. Средната сума за страната е 484 лв., а за София 
то е 652 лв. Няма данни колко жени са се върнали на 
работа още в първата година от майчинството си, нито 
разчети колко евентуално би спестило общественото 
осигуряване от това, че за част от майките ще плаща 
само 50% от обезщетението.
И друга мярка има за цел да насърчи майките да се 

върнат на работа. Общини, областни управи и държавни 
институции ще могат да кандидатстват с проекти за 
финансиране на детски кътове и занимални, които ще 
са само за децата на работещите в тях родители. Според 
изискванията кътовете ще са за деца между 3 и 6 г. и от 
7 до 11 г. Проектите могат да са за между 20 хил. и 70 
хил. лв., но институциите, които предложат по-голямо 
съфинансиране, ще са с предимство. 
Общините трябва да платят поне 10% от проекта. За 

тази мярка ще се дадат 2 млн. лв. от националния план 
за заетост за тази година. Кандидатстването ще е само 
един месец, за да се усвоят парите по плана до края 
на годината. Агенцията по заетостта ще субсидира и 
наемането на персонала за една година. 
Публикуваните изисквания за помещенията на 

сайта на проекта „Красива България“ са минимални 
- препоръчително е бъдещите занимални да са със 
самостоятелен вход, да са в „непосредствена близост“ 
до водопроводна връзка, да се обособи самостоятелен 
санитарен възел, включващ „преддверие с мивка и 1 бр. 
WC клетка“. Не е ясно обаче 
каква грижа ще се полага за 
децата там и за по колко часа 
дневно. Здравните и обра-
зователните изисквания на-
пример за детските градини 
са високи - за квалификация 
на персонала, за храната и 
помещенията за спане.
Другата промяна за дого-

дина е свързана с плащането на разходите за квартира, 
детска градина и интернет на безработните, които си 
намерят работа в друго населено място на над 50 км. 
Вчера Русинова посочи, че министерството ще плаща 
до 200 лв. месечно до една година. Малко над 274 000 
безработни са регистрирани в бюрата по труда, като 
от тях 40% са продължително без работа, тоест над 
една година. 
С тази мярка министърът се надява да ги насърчи да 

си търсят другаде работа. Имало предварителен инте-
рес от около 1000 души, посочи Русинова. Условието 
е мястото да не е сезонно, а да става дума за постоянна 
заетост. В момента АЗ плаща транспортните разходи 
на хора, които работят на до 50 км от дома си. Парите 
за годината са едва 30 хил. лв., а министърът посочи, 
че над 1000 души са се възползвали от нея.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2016г.

всички свои права - безплатни прегледи, изслед-
вания, ваксини. В случай че педиатрите нямат 
право на отказ, подлежат ли на санкция и каква 
е процедурата, следва ли да подам жалба и съот-
ветно до кой орган да бъде адресирана? Благодаря 
предварително.
Отговор: Здравноосигурените лица имат право 
свободно да избират лекар в лечебно заведение за 
първична медицинска извънболнична помощ на тери-
торията на цялата страна, сключило договор с НЗОК, 
съгласно Наредбата за осъществяване правото на дос-
тъп до медицинска помощ.  Правата на осигурените 
възникват - за новородените - от датата на раждането. 
В Наредбата за осъществяване правото на достъп до 
медицинска помощ, в чл. 6, (1) и (2) е записано, че 
„здравноосигуреното лице упражнява правото си на 
избор на лекар, като попълва регистрационна форма 
за осъществяване правото му на избор и я представя 
на съответното лечебно заведение (формулярът за 
първоначален избор на общопрактикуващ лекар може 
да се изтегли от сайта на НЗОК - меню „Вие питате“ – 
линк „Регистрационна форма за първоначален избор 
на общопрактикуващ лекар“). Посочено е още, че „за 
новородените до даване на единен граждански номер 
(ЕГН) и получаване на здравноосигурителна книжка 
в регистрационната форма се вписват номерът на съ-
общението за раждане на детето и регистрационният 
номер на лечебното заведение, подало съобщението“. 
(3) Лечебните заведения водят регистър на здравно-
осигурените лица, в който вписват данните относно 
здравноосигуреното лице съгласно регистрационната 
форма. Длъжностното лице, което води регистъра, 
отбелязва датата на вписването в него. (4) Когато 
лечебното заведение, в което е избран лекар, няма 
сключен договор с РЗОК, здравноосигуреното лице 
прави нов избор по реда на (1).
В конкретния случай, който описвате, в момента ко-
гато се роди Вашето дете, с регистрационна форма за 
избор следва да го запишете при личен лекар, който 
Вие сте избрали. Личният лекар може да бъде и със 
специалност „Педиатрия”.  Ако той не е педиатър, по 
желание на родителите за наблюдение по програма 
“Детско здравеопазване” може да бъде избран лекар 
със специалност „Педиатрия“.  Включването на дете-
то в програма „Детско здравеопазване” при лекари с 
придобита специалност  „Педиатрия” се осъществява 
на база на еднократно издадено направление за кон-
султация или провеждане на съвместно лечение (бл.
МЗ-НЗОК № 3) от личния лекар. При промяна на ле-
каря специалист, осъществяващ дейностите по изпъл-
нение на програмата, общопрактикуващият (личният) 
лекар издава ново направление.  Независимо че в този 
случай детето се наблюдава от лекар със специалност 
„Педиатрия“, имунизациите се извършват от личния 
лекар на детето. 
За избор на личен лекар за Вашето дете може да 
използвате справката на сайта на НЗОК в раздел 
„Електронни услуги” - меню „Търсене на договорни 
партньори и дейности”. Другата възможност е да се 
обърнете към районната здравноосигурителна каса 
(РЗОК).  Там може да подадете и жалба, ако смята-
те, че е нарушен достъпът до медицинска помощ за 
Вашето дете.

Въпрос: Дали  ми се полага болничен за придружа-
ване на дъщеря ми която е с ТЕЛК 71% с чужда 
помощ за времето на санаториалното й лечение?
Отговор:Въпросите свързани с условията и реда за 
издаване на болнични  листове  за временна нерабо-
тоспособност не са от компетенциите на Национал-
ната здравноосигурителна каса. Подобни запитвания, 
както и тези, свързани с евентуалното изплащане на 
обезщетения при издаването на болнични листове, 
са в компетенциите на Националния осигурителен 
институт (НОИ) и на регионалните здравни инспек-
ции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.
В случая можем да цитираме единствено това, което 
е записано в Наредбата за медицинската експертиза, 
чл. 12 - Не се издава болничен лист за временна не-
работоспособност: 
4. за гледане на хронично болен освен в случаите, 
когато се прибавя ново заболяване, което утежнява 
състоянието и налага гледане на болния, при обек-
тивизирано изостряне на заболяването или в терми-
налния стадий; 
5. за гледане на лице с трайно намалена работос-
пособност/вид и степен на увреждане, на което е 
определена чужда помощ, с изключение на децата 
до 16-годишна възраст с определени вид и степен 
на увреждане.

Въпрос: Скоро ми предстои раждане и съответно 
избор на личен лекар за детето ми. Срещнах се 
с двама педиатри от 22 ДКЦ, но и двамата ми 
отказаха и ме отпратиха с оправданието, че не 
записвали повече пациенти. Още един педиатър 
от следващата смяна, по думи на негов колега, 
също не регистрирал нови пациенти. Въпросът ми 
е имат ли право да ми отказват, при положение, 
че изборът на личен лекар е именно на родителя 
и ако няма личен лекар как детето ще упражни 



10 ХРАНИ, КОИТО НИ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВИ
Промените в диетата променят и химията на мозъка, 

така че яденето на нещо полезно действително може да 
ни направи по-щастливи, като контролира хормоните, 
отразяващи се на настроението ни. Британският вестник 
„Дейли мейл” препоръчва 10 храни, които да върнат ши-
роката усмивка и позивитизима ви:
Спанак – защото е богат на желязо. Спанакът дава 

енергия на тялото, бори се с умората и помага за по-до-
брата концентрация. Освен това е чудесен източник на 
витамин B6, който улеснява производството на серото-
нин – хормона на щастието.
Сладки картофи – защото са чудесна алтернатива на 

обикновените картофи, тъй като са богати на фолиева 
киселина и запазват нивата на кръвната захар стабилни.
Бразилски орехи – те са един от най-добрите източ-

ници на минерала селен, който пък се бори с лошото на-
строение и тревожността.
Мазна риба – риби като 

сардините например, които са 
богати на омега-3 мастни ки-
селини, помагат на мозъка да 
интерпретира настроенията и 
да се концентрира по-добре. 
Ниските нива на омега-3 кисе-
лини се свързват с депресията.
Авокадо – зелените плодове 

са пълни с фолиева киселина, 
триптофан и витамин B6.
Яйца – защото са прекрасен 

източник на цинк, който регу-
лира метаболизма и нивата на 
кръвната захар.
Кисело мляко – то е богато 

на калций. Това е минерал, 
който омекотява рязката про-
мяна в настроенията, депресията и тревожността.
Тофу – в него има протеин. Той повишава енергията, 

подобрява концентрацията.
Банани – засищат глада и подобряват настроението 

между храненията, като балансират нивата на захарта. 
Също са пълни с витамин B6 и освен това пращят от 
триптофан – киселината, която мозъкът превръща в се-
ротонин.
Хляб – отново е добър източник на серотонин. Пълно-

зърнестията хляб дава по-малко от хормона на щастие-
то, но енергията, произведена от него, е по-устойчива и 
ще ви държи по-дълго, отколкото ако хапнете бял хляб. 

В ГОНИТБА НА ИДЕАЛНО ТЕГЛО
Често борбата с излишните килограми става натрап-

чива идея, жертва на която е здравето. Наложената диета 
повече наподобява на гладуване. Килограмите падат, но 
с тях и адекватното възприемане на действителността и 
нормалните физиологически функции на организма. На-
лице е АНОРЕКСИЯ. Настъпва сериозно нарушение на 
хранителното поведение чрез самоограничение в хране-
нето и опасно ниско телесно тегло.
Анорексията възниква преимуществено при млади 

момичета и жени. Заболелите от анорексия са убедени 
в собственото си свръх тегло, противно на очевидните 
факти. При тях липсва реално отношение към състояни-
ето им дори при изразено изтощение. За аноректиците е 
характерно приемането на средства предизвикващи пов-
ръщане, препарати понижаващи апетита, голямо физи-
ческо натоварване. Те се стремят да се хранят отделно, 
използвайки различни причини, за да ядат по-малко.
Резултатите са силно нарушаване на здравето. Кожата 

става суха, лющеща се, ноктите чупливи, косата започ-
ва силно да пада, появяват се кариеси, гастрит, анемия, 
атрофия на мускулите, спира менструацията, често се 
получават спазми и гърчове, остеопороза и други пато-
логични заболявания.
Страдащите от анорексия се 

нуждаят от лекарска помощ. Бо-
лните могат да се лекуват и у дома, 
но при снижение на теглото пове-
че от 30% за 6 месеца е необходи-
мо болнично лечение. На болните 
се назначават антидепресанти, 
препарати подобряващи настрое-
нието и понижаващи тревогата и 
напрежението, комплексни вита-
мини и минерални вещества.

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ОЧИТЕ ОТ КОМПЮТЪРА?
Ежедневието на голяма част от хората преминава 

пред компютъра и от това най-много страдат очите. 
Вижте няколко полезни съвета как да предпазите очи-
те от компютъра?

1. Мигайте -  Всеки път, когато движите клепачите, 
те покриват очната ябълка с естествени „сълзи“. Това 
пречи на очите да изсъхнат, което би могло да доведе 
до зачервяване или изсушаване. Друг вариант е да из-
ползвате изкуствени сълзи, но ви съветваме това да се 
случи след консултация с офталмолог.

2. Спазвайте правилото -  20-20-20 Това означава, 
че на всеки 20 минути трябва да правите почивка и в 
продължение на 20 секунди и да опитвате да фокуси-
рате обект на около 20 метра разстояние от вас. Така 
ще „тренирате“ очите си да фокусират както на близ-
ки, така и на далечни разстояния.

3. Добра светлина -  За да не се увредят допълни-
телно очите ви, докато сте пред компютъра, уверете 
се, че помещението е добре осветено. Разбира се иде-
алният вариант е естесвената светлина, и то трябва да 
бъде отляво или отдясно, а не отзад или отпред.

4. Мониторът на компютъра в цифри - Центърът 
на монитора на компютъра ви трябва да е на около 10-
15 см под нивото на очите ви. Разстоянието от очите 
до монитора трябва да е 60-70 см.

5. Носете очила, които пазят очите ви от ком-
пютъра - Тя трябва да са предписани от офталмолог 
след преглед и да имат стъкла, които намаляват напре-
жението на очите от гледането на монитора.

6. Посещавайте офталмолог веднъж годишно -  
Така ще проверявате дали няма промяна в диоптъра 
ви и дали нямате нужда от смяна на стъклата. Имате 
нужда от подобен преглед и ако рязко сте започнали да 
прекарвате повече време пред компютъра. Често поя-
вяващите се главоболия, парене в очите и зачервяване 
също са сигнал, че трябва да посетите очен лекар.

.
 НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ КОНЯ СИ С РАБОТА

Не претоварвайте коня си с работа - има опасност 
от фосфорен дефицит. Прекомерната умора от работа 
може да предизвика при конете:

- фосфорен недоимък;
- недостиг на вит. В 12.
Най-голямо количество фосфор конете губят с потта. 

Трябва да знаете, че конете са много чувствителни към 
проявите на фосфорен глад на организма. Недоимъкът 
на микроелемента често води до нарушения на опорно-
двигателния апарат, които могат да предизвикат куцота.
Как да избегнете проблема:
Първо, не преуморявайте коня с работа.
Второ, ако забележите обилно потене, веднага пред-

приемете мерки за възстановяване нивата на фосфор 
в организма на коня. Веднага потърсете ветеринар за 
консултация. Той ще ви препоръча препарат, който бър-
зо ще нормализира нивото на фосфор в кръвта.
Така ще се стабилизират и останалите хематологич-

ни (кръвни) параметри в организма на животното. Най-
често препоръчван препарат е катозалът. Той е уника-
лен стимулатор на обмяната на веществата и мощно 
тонизиращо средство. Съдържа две активни вещества: 
бутофосфан (органичен фосфор) и витамин В12. При-
емът му се препоръчва и при:

- физическо изтощение на конете при работа;
- след надбягвания;
- при нарушения на опорно-двигателния апарат;
- при безплодие и следродови усложнения;
- при различни видове анемии;
- стимулира растежа на младите жребчета;
- при недостатъчно и небалансирано хранене;
- при кожни проблеми ;
- при стрес и др.
Лечебните дози са:
10-25 мл на животно, като се 

поставя инжекционно (мускул-
но, венозно и подкожно).
ВАЖНО! Поставя се само от 

ветеринар! Съвместим е с други 
лекарствени препарати, нетокси-
чен е и няма странични явления.
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Къпина
Robus Fruticosus 

Описание: Бодливи, храсталовидни растения с дълги поле-
гати 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 горите, храсталаците, поляни-
те, по предпланински и планин-
ски склонове на цялата страна. 
Употребяема част: За 

лечебни цели се използват 
листата и корените. Листата се 
събират през лятото, а корените 
от септември до ноември. 
Лечебно действие: Запичащо, кръвоспиращо, противо-

възпалително, фитонцидно  и др. 
Приложения: • листа и корени - при диария, гастрит, обил-

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

• външно листата - възпаление на лигавицата на устата, кър-
вене на венците, хемороиди 

• плодовете - при простуда
• В българската народна медицина листата се използват при кръ-

вохрачене, 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 листата 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 плодовете, 

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:  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.

 „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                                                                                                              

В пътнически самолет някъде по средата на полета 
стюардесата съобщава: 

- Уважаеми пътници, моля седнете на местата си и 
закопчайте коланите! 
Всички много притеснени се подчиняват. Командирът 

на самолета става от своето място мърморейки: 
- Уф! Най-после тоалетната е свободна!

Бaбa ĸъм внyĸa cи:
– Aбe Жopĸo, тaя мpeжa, 4G, дeтo я peĸлaмиpaт пo 

paдиoтo – дoбpa ли e?
– Aми дoбpa e бaбo, aмa зaвиcи ĸъдe ce нaмиpaш, нa 

тeб зa ĸъдe ти тpябвa?
– A-a-a, зa y нac cи, дa зaгpaдя ĸoĸoшĸитe, чe мнoгo 

ми бeгaт…

пътнически самолет някъде по средата на п

ГЪБЕН ОГРЕТЕН
Продукти: • 250 гр. пресни печурки, • 1 глава лук,• 

1/2 к.ч. ориз, • 150 гр. кашкавал, • 1 домат , • 2 с.л. 
масло, • 1 ч.л. брашно, • 1/2 ч.ч. прясно мляко, • 1 яйце, 
• сол. черен пипер и копър на вкус
Приготвяне:  
1. Лукът се нарязва и се задушава 

в малко масло.
2.  Добавят  се  нарязаните 

гъби, които също се задушават 
до омекване. Слагат се ориза, 
нарязания на кубчета домат и подправките.

3. Залива се с малко вода и ястието се оставя да ври, 
докато набъбне ориза.

4. След това тигана се отстранява от котлона и се 
слага половината от настъргания кашкавал, разбърква 
се и се изсипва в малка тавичка. Приготвя се сос като 
брашното се запържва в маслото, след което се прибавят 
разбитите мляко и яйце.

5. Ястието се залива със соса, поръсва се с останалия 
кашкавал и се запича на силна фурна.

БУРЧ - НАПИТКА ЗА ГОРЕЩИТЕ ДНИ
Приготвя се от първите узрели 

череши, а след това докато има плодове.
В 5 литрово шише от минерална 

вода се слага 1 кг плод (вишни, 
малини, джанки и др.) без да се махат 
костилките, 10-15 вишневи листа, 1-2 
големи листа от хрян. Ако имате мента 
сложете и нея. Долива се с вода и се 
държи на слънце 5-6 дни. Прецежда 
се и се държи в шишета в хладилник.


