
12 - 18 септември 2016г., година (XII), 37 /569

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

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ
С цел недопускане на ПТП на територията на населените места от община Сатовча, както 

и безопасността на учениците през новата учебна година и във връзка с организиране на 
дейности по опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1 за опазва-
не на обществения ред в общината, общинското ръководство с нарочна заповед възложи 
на кметовете на кметства да организират освобождаването на тротоарните пространства и 
уличните платна от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, строителни материали и други, 
които ще възпрепятстват нормалното движение на хора и автомобили. Съгласно заповедта 
кметовете на кметства е необходимо да уведомят  населението по подходящ начин, да ор-
ганизират и съблюдават за изпълнението й с цел недопускане на ПТП на територията на 
населеното място. Цялостния контрол по изпълнението на заповедта е възложен на замест-
ник-кмета Елхан Кълков  и началника на ПУ Сатовча.

З А П О В Е Д № 374 
 02.09.2016 Г.

На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА 
О  Б  Р  А  З  У  В  А  М:

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за про-
извеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на 
национален референдум на 06 ноември 2016 , съгласно приложението, 
което е неразделна част от настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” 

- Благоевград, РИК - Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на 
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря 

на общината.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Честита нова учебна 2016-2017 година. 
С пожелание към всички учители, уче-

ници и родители за здраве, доброта и 
търпимост помежду ни! Нека училищни-
ят звънец носи само енергия в деня ви, 
училищният чин носи приятелство в жи-
вота ви и училищната дъска носи профе-
сионални и творчески успехи!
С уважение, 

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ - Кмет на община Сатовча

ЧЕСТИТ КУРБАН 
БАЙРАМ! 

 По случай големия мюсюлмански празник 
Курбан байрам пожелавам на всички празнува-
щи  здраве, мир и благоденствие.
Нека са много добрите ви дела, усмивките на 

децата ви и щастието край семейното огнище.
Посрещнете празника с доброта, достойнство 

и оптимизъм!         Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
                                 Кмет на община Сатовча
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ПОДКРЕПЯТ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ДО 20 ХИЛ. ЛВ.
Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект „Техностарт 2 – 

Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“. 
Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование с цел подпомагането 

им да започнат собствен бизнес, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на технологични фирми, съобщават от ведомството.
Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование - бакалавър или магис-

тър и докторанти. Те ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес като им се пре-
достави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Целта е да се 
насърчат младите хора с инова-
тивни и жизнеспособни идеи, 
да реализират тези идеи и да се 
промотират успехите им.
Проектът “Техностарт 2” е в 

изпълнение на приоритетни об-
ласти №1 „Предприемачество“ 
и №9 „Умения и иновации“ от 
Националната стратегия за на-
сърчаване на МСП 2014 -2020г.
В рамките на проекта се пре-

доставя безвъзмездна финансо-
ва помощ в размер на 90% от 
общия размер на финансиране 
или до 19 800 лева за всеки 
одобрен бизнес план. За да по-
лучи финансиране на проекта, 
всеки одобрен кандидат за фи-
нансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенци-
ята по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на 
финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Проектът финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността 

и научната и развойна дейност.
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи 
(ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на 
материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани 
с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дей-
ността по бизнес плана.
Крайният срок за кандидатстване е до 17-ти октомври включително. Конкурсната доку-

ментация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерство-
то на икономиката.



СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГИМНАЗИСТИ
ЗА ЕДНОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ В САЩ       

Краен срок: не е посочен 
Десет български гимназисти ще имат възможност да се включат в програма за обмен на 

ученици YES и да прекарат учебна 2017/2018 година в Съединените американски щати. YES 
(Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) е програма, финансирана от правителството на 
САЩ, Бюро за академични и културни дейности (ECA), която стимулира културния диалог 
и обмен на ученици между САЩ и страни от Източна и Югоизточна Европа и Евразия.
Програмата е насочена към ученици от 9 и 10 клас с добри познания по английски език, 

на които се предоставят стипендии за едногодишно обучение в Съединените американски 
щати. По време на престоя сиучениците посещават американско училище, живеят в при-
емно семейство, имат възможност да се потопят в американската култура и същевременно 
се превърнат в посланици на своята собствена, като всички разходи, свързани с обучение, 
престой и транспорт се покриват от програмата. (Програмата е насочена и към ученици с 
увреждания като им осигурява специална подкрепа).
Селекцията на стипендианти по програма YES за следващата учебна 2016/2017 година 

ще се проведе през есента на 2016 г., като процесът включва 3 основни етапа: тест по ан-
глийски език, есе и интервю. Тестовите центрове и датите на първия кръг са както следва:
Варна – 8 октомври 2016, Пловдив – 10 октомври 2016, София – 11 октомври 2016
Конкретните места и часове на провеждане ще бъдат оповестени скоро.

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРА В ГЕРМАНИЯ
СРЕЩУ 3 ГОДИНИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО     
Краен срок: 1 ноември 
Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с упра-

вленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение 
на две години и половина до получаване на магистърска степен. 
Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от 

областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да 
имат висок успех и да владеят немски и английски език.
Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати 

подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската 
си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

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

14 Септември 2016, Сряда
Професионален празник на пожарникарите
 На 14 септември 1905 г. е учредено първото 

професионално обединение на пожарникарите 
в България. Празникът е обявен с решение 385 
от 13 септември 1995 г. на Министерски съвет 
като професионален празник на служителите от 
Националната служба за противопожарна охрана 
на МВР, която от 22 юли 2008 г. е Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
спасяване“. На 1 януари 2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ към МВР, която обединява Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ 
(професионалният празник на дирекцията е на 18 юли - датата, на която през 
1936 г. цар Борис III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за 
противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България). 

Кръстовден 
Православната църква отбелязва днес църков-

ния празник - „Въздвижение на Светия кръст 
Господен“, наричан от народа Кръстовден. Све-
тата православна църква извършва поклонение 
на кръста Господен четири пъти в годината - на 
третата неделя от Великия пост, наречена Кръс-
топоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 
14 септември. По древен обичай на този ден се 
прави водосвет и свещениците ръсят с кръст по 
домовете за благословение. Според църковното 

предание Света Елена, майката на император Константин Велики, се счита 
за ревностна християнка. Тя се отправя към светите места в Палестина, за да 
потърси гроба Господен, който два века по-рано е затрупан от гонителите на 
християните. Усилията й се увенчават с успех. Намерени са пещерата на гроба, 
както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст се разбира, когато чрез 
докосване с един от тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този 
животворящ кръст Елена изпраща на сина си в Константинопол, а самият кръст 
е положен в главната Йерусалимска църква. След време над пещерата на гроба 
Господен построяват храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържест-
вено на 14 септември 335 г. На този ден се събират хиляди поклонници. За да 
могат всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го „въздвижва“ 
над главите на присъстващите. От това „въздвижение“ получава своето име и 
празникът. По традиция на Кръстовден се спазва строг пост. Народният празник 
е свързан с края на летния и с началото на есенния селскостопански сезон. От 
Кръстовден или от Симеоновден /1 септември/ може да започне сеитбата на 
зимните житни култури. На Кръстовден се 
„осветява“ семето за посев. В някои райони на 
страната празникът е наречен гроздоберник, 
защото тогава там започва гроздоберът. 

15 Септември 2016, Четвъртък
 Световeн ден на демокрацията
 Отбелязва се от 2008 г. съгласно резолю-

ция 62/7 на Общото събрание на ООН от 8 
ноември 2007 г. за 20-годишнината (3-6 юни 
1988 г.) от провеждането в Манила (Филипините) на Първата международна 
конференция на страните с „възстановени“ демокрации. 

16 Септември 2016, Петък
 Ден за защита на озоновия слой
 Отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на ООН 

от 19 декември 1994 г. Годишнина от подписването /1987/ на Монреалския 
протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. 

17 Септември 2016, Събота
 Ден на София
 Чества се на църковния празник Св. мчци 

София, Вяра, Надежда и Любов с решение на 
Общинския съвет от 25 март 1992 г. Съгласно 
Наредба за символиката и отличията на Столична 
община, приета с Решение 23/20 декември 2007 
г., в Деня на София се провежда тържествена 
сесия на Столичния общински съвет, на която 
се връчват отличията на Столична община. Пред 
църковния храм „Св. София“ се провежда тър-
жествена церемония, посветена на Деня София. 

18 Септември 2016, Неделя
Световен ден за мониторинг на водата
 Отбелязва се от 2002 г., обявена за Световна година на чистата вода. От- 

тогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху 
качеството на водата. Наблюдават се ключови показатели за здравето на хората 
и жизнеспособността на екосистемите. В мониторинга могат да участват до-
броволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища 
и неправителствени организации. Събраните от целия свят данни се подават 
на Американската фондация за чиста вода.

Н О В И Н И
12 - 18 септември 2016г., брой 37

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 ЗА СОЛТА      
В онези моменти, в които съжаляваме себе си за всичко, което ни е сполетяло, дори водата ни 

горчи. Може ли по-лесно да понасяме несправедливостите на живота? Днес в рубриката ни „Притчи 
и мъдрости“ споделяме една поучителна история, която ще ви разкрие как по-малко да горчи. 
Притча за солта
Един млад мъж отишъл при своя учител, за да му сподели колко горчивина вижда в живота си. 

Ученикът ходил няколко дни по ред да се оплаква. Накрая, отегчен от оплакванията му, мъдрецът  
му казал да донесе една чаша вода с една чаша сол.
След това го накарал да изсипе солта във водата и да я изпие. Младежът направил такава гри-

маса. Учителят го попитал:
- Какъв вкус има?
- Горчив. - отговорил той.
Тогава учителят с усмивка му казал отново да вземе една  шепа сол и да я изсипе в езерото. 

Тръгнали двамата към езерото и когато стигнали, ученикът хвърлил солта във водата. 
- Пий сега от водата. - казал учителят.
Това и направил младият мъж.
- Сега какъв вкус има? - попитал мъдрецът.
- Сладък, изобщо не усещам горчивия вкус, както преди. - отговорил ученикът.
Тогава учителят му казал:
- Болката в живота ни е чиста сол, нито повече, нито по-малко. Тя винаги си остава една и съща. 

Но болката, която преживяваме зависи от обема на съда, в който ще я сложим. Затова, когато ни боли, 
животът ни е вгорчен, единственото нещо, което бихме могли да направим е да разширим своето 
възприятие. Не бъди чаша за себе си, бъде езеро.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 9.09.2016 г.
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До 15-ти септември: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за септември за корпора-

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

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец август

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 август

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
12 - 18 септември  2016г., брой 37 

НАП ВЪЗСТАНОВЯВА ДДС
ПО-БЪРЗО И БЕЗ ПРОВЕРКА  

От 1 септември НАП възстановява без проверка ДДС 
на фирми, отговарящи на определени условия. Послед-
ните промени в Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс дадоха възможност облекченият ред за възста-

новяване на подоходен и 
местен данък да може да 
се прилага и за ДДС.
Задължително условие 

за облекчения ред е в 
месечната справка-де-
кларация да е посочена 
валидна банкова сметка 
в лева, по която сумата 

да бъде възстановена. Затова от 1 септември в е-ус-
лугата за подаване на ДДС документи по интернет ще 
бъде дадена възможност в справките-декларации с 
декларирана сума за възстановяване фирмата да може 
да посочи и банкова сметка за превод на средствата. 
Близо 100% от фирмите подават месечните си декла-
рации по ДДС по интернет, допълват още от НАП.
Опростената процедура по възстановяване на ДДС 

ще е достъпна  само за фирмите, които са определени 
от приходната администрация като ниско-рискови и 
при които не се налага извършване на прихващане с 
други изискуеми задължения. Това означава, че за да 
очакват своите пари по сметка без проверка, друже-
ствата не трябва да имат също неплатени задължения 
към бюджета.
Агенцията оценява риска от неспазване на данъч-

ното законодателство по утвърдени критерии, които 
се прилагат автоматично за всички задължени лица. 
Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие 
в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че 
конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на 
исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са 
служебна тайна.

НЕДЕЛИМО ДВОРНО МЯСТО – РЕШЕНИЕТО   
Получаването на наследство често се оказва нож с 

две остриета. Освен че придобивате нова собственост, 
вероятно ще изпаднете в сложни дискусии с остана-
лите наследници. Възможно ли е да продадете своята 
част от неделимо дворно, ако останалите съсобстве-
ници отказват покупко-продажба?
На първо място, много е важно дали в даденото 

дворно място има построена сграда или не. Ако 
мястото е празно, единственият вариант пред вас е 
съдебна делба на имота. Делото срещу останалите 
съсобственици може да започне по ваша инициатива. 
Ако в хода на процеса не се споразумеете за мястото, 

имотът ще отиде на публична продан (не е жилищен 
имот и е неподеляем). На проданта може да участвате 
и вие, ако имате интерес. В случай че проданта се 
осъществи, получената сума се разделя между съде-
лителите, съобразно притежаваните от тях дялове.
Ако обаче в дворното място има сграда, която също 

е съсобствена, делба и публична продан след нея не 
ви устройват. Може обаче да направите разпределе-
ние на ползването между съсобствениците, в което 
да уточните кой коя точно 
част от двора ще ползва. 
Препоръчително е да за-
верите това споразумение 
при нотариус.
При положение, че ос-

таналите съсобственици 
не са съгласни да уредите 
въпроса доброволно, мо-
жете да предявите иск за разпределяне на ползването 
от Районния съд (чл.32, ал.2 от Закона за собстве-
ността). Това е в случай, че искате да ползвате имота, 
например за градинка. 
В случай, че не това е вашето желание – най-добре 

е да предложите на останалите съсобственици си да 
изкупят вашия дял от дворното място. Ако откажат, 
може да го продадете на всяко трето лице (при същите 
условия), но вероятно трудно бихте намерили желаещи. 
Не можете „да се отървете“ от имота без някой да го 

получи. В краен случай можете да дарите своята част 
на останалите, за да не трябва да плащате данъци. Ако 
и това не ви устройва, дарете го на трето лице, което 
е съгласно да го получи. Нотариален акт се подписва 
и от дарителя, и от надарения.

 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНАТА ПО-
МОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯИ
Паричните помощи за профилактика и рехабили-

тация се разходват по условията и реда, определени 
с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и 
изплащане на паричните помощи за профилактика и 
рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., 
бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 
2012 г. и бр. 23 от 2014 г., изм., бр. 94 от 2014 г., доп., бр. 
4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). Националният 
осигурителен институт, чрез неговите териториални 
поделения, финансира и контролира дейността по 
профилактика и рехабилитация, провеждана за следния 
контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или 
за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако 
не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване и срокът на инвалидността 
в експертното решение на Териториална експертна 
лекарска комисия, респективно на Националната екс-
пертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични 

помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях 
са били внесени или дължими осигурителни вноски 
за период от шест последователни калeндарни месеца, 
предхождащи месеца, през който се провежда про-

филактиката и рехабилитацията. В периода от шест 
календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане 
на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна 
неработоспособност и за отпуск за бременност и 
раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 
2- до 5-годишна възраст.

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една 
календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които 
се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са 
получавали парични обезщетения за временна нера-
ботоспособност, бременност и раждане и отглеждане 
на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 
възраст и периодите на временна неработоспособност, 
бременност и раждане и за отглеждане на дете и при 
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през 
които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни 

вноски за период от шест последователни календарни 
месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от 
претърпяна трудова злополука или професионална 
болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и 

професионална болест, имат право на парични помощи 
за профилактика и рехабилитация само в случай на 
трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за оси-

гурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за со-
циално осигуряване за 2016 г. е 60 години и 10 месеца 
за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице 

включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни ди-

агностични и терапевтични процедури дневно (вкл. 
прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от 
Надзорният съвет на Националния осигурителен 
институт;

2. средствата за нощувки по цена, утвърдена от Над-
зорният съвет на Националния осигурителен институт, 
без доплащане от правоимащите лица;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 
5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня 
на напускане Националният осигурителен институт 
заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за 
хранене.
Лицата получават право на парични помощи за 

профилактика и рехабилитация еднократно в една 
календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнители на дей-

ността по профилактика и рехабилитация (заведения) 
се правят от лицата. Националният осигурителен 
институт не носи отговорност за всички проблеми, 
свързани с тях.
Преди извършване на резервации е необходимо ли-

цата да се информират от териториалните поделения 
на Националния осигурителен институт за:

1. условията и реда за ползване на правото на 
парична помощ за профилактика и рехабилитация;

2. заболяванията и противопоказанията за лечение 
в изпълнителите на дейността по профилактика и 
рехабилитация.

3. размера на сумата за доплащане за един хра-
ноден, която е посочена в договорите, сключени с 
изпълнителите на дейността за 2016 г.
Всяко лице се задължава:
1. Да спазва посочения в удостоверението срок за 

рехабилитация, както и да ползва и трите компонен-
та на паричната помощ – медицински процедури, 
нощувки и частична парична помощ за хранене. При 
неспазване на посочените изисквания, направените 
разходи са за сметка на лицето.

2. При напускане на изпълнителя, да попълва Ан-
кетна карта за извършени услуги по профилактика и 
рехабилитация.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2016г.

Не уточнявате клиничната пътека, по която е прове-
дено лечението на Вашата майка, но Ви информираме, 
че НЗОК заплаща определени медицински изделия, 
с изключение на  ортосинтезните (фиксиращи) кон-
сумативи и инструменти, което е регламентирано в 
съответната клинична пътека.
В клиничните пътеки по ортопедия и травматология 

са изрично посочени медицинските изделия и скъ-
поструващи консумативи, които НЗОК не заплаща 
(това могат да бъдат например титаниеви импланти 
и винтове, пирони, плаки и пластини…), за каквито 
вероятно питате, и те са за сметка на пациента. 
При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на 

изпълнителите на болнична помощ за всички меди-
цински дейности по клиничната пътека, включващи: 
изследвания, предоперативна подготовка, операция, 
лечение в болницата и следболничния режим с на-
значаване на до два контролни прегледа в рамките на 
един месец след изписването на пациента, записани в 
епикризата. Здравноосигуреното лице дължи (ако не 
е освободено от това) потребителска такса - по 5.80 
лв. - за всеки ден болнично лечение, но за не повече 
от 10 дни годишно.

Въпрос: До колко дни е престоя? Ако изминат 
тези дни и все още има необходимост от болнична 
помощ, какви са алтернативите? Ако въпреки това 
ме изпишат, какво да правя за да получа болнична 
помощ? Какви документи са необходими за да по-
луча рехабилитация и колко е доплащането? 
Отговор: Операциите за извършване на байпасни 

анастомози са включени в клинични пътеки № 116 
„Хирургично лечение при сърдечни заболявания в 
условията на екстракорпорално кръвообръщение. 
минимално инвазивни сърдечни операции при лица 
над 18-годишна възраст“;  КП №119 „Оперативни 
процедури при комплексни сърдечни малформации 
с много голям обем и сложност в условия на екстра-
корпорално кръвообращение“ с минимален болничен 
престой - 7 дни и с  минимален болничен престой при 
протезен или нативен ендокардит - 14 дни;  и  КП № 
120 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила 
се след сърдечна операция“ с минимален болничен 
престой - 10 дни. Лекуващият лекар преценява по коя 
клинична пътека ще се проведе лечението. 
Вероятно вие ще бъдете приета и оперирана по 

клинична пътека № 116 „Хирургично лечение при 
сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално кръвообръщение. Минимално инвазивни сър-
дечни операции при лица над 18-годишна възраст“, с 
минимален болничен престой - 5 дни и с минимален 
болничен престой при интервенционални процедури 
- 3 дни.  В случая минималният болничен престой е 
задължителен, но лекуващият екип преценява колко 
време да остане пациентът в лечебното заведение за 
болнична помощ в зависимост от здравословното му 
състояние. 
При лечение по клинична пътека НЗОК заплаща на 

изпълнителите на болнична помощ за всички меди-
цински дейности, включващи: изследвания, предопе-
ративна подготовка, операция, лечение в болницата и 
следболничния режим с назначаване на два  контролни 
прегледа, задължително записани в епикризата, в рам-
ките на 30 дни след изписването, в същото лечебно 
заведение за болнична помощ. 
Оперираните пациенти имат възможност за възста-

новяване по КП № 255 “Физикална терапия и рехаби-
литация след сърдечни операции” с болничен престой 
10 дни, и спазени индикации за хоспитализация:  до 1 
месец след проведено активно болнично лечение по 
повод: - след сърдечна операция; - след хирургично 
лечение на усложнения, свързани със сърдечна хи-
рургия; - след преживян остър миокарден инфаркт 
със или без инвазивна процедура.
За целта общопрактикуващият (личният лекар) из-

дава направление (бл. МЗ-НЗОК №7) на основание на 
препоръката за физикална терапия и рехабилитация от 
специалистите по профила на основното заболяване, 
провели болничното лечение. Тази препоръка трябва 
да е отразена в епикризата, издадена от болницата, 
където Вие сте се лекували и която следва да пред-
ставите на своя личен лекар след дехоспитализацията. 
Направление за хоспитализация“ (бл.МЗ-НЗОК№7), 
може да бъде издадено и от болницата, която дехос-
питализира. Т.е. пациентите могат да бъдат приемани 
и директно от структурите за  физиотерапевтично 
лечение в лечебното заведение за болнична помощ 
при спазени изисквания за вписване на необходимост 
от това в епикризата.

Въпрос: Майка ми е пенсионер, счупи крак и пре-
търпя операция като операцията беше платена. 
Като за изплатената сума има издадени фактури. 
Може ли да бъдат възстановени или част от тях. 
Отговор: Няма законово основание,  нормативен 

механизъм, чрез който НЗОК да възстановява на 
здравноосигурени лица заплатени от тях суми на 
лечебното заведение за медицински изделия, за кон-
сумативи (за лечение или за каквото и да е друго). 
НЗОК е в договорни отношения с изпълнителите на 
медицинска помощ.
Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно 

място договорените клинични пътеки и цените, 
които НЗОК заплаща за тях; както и видовете меди-
цински изделия  и  консумативи, и цените, до които 
НЗОК заплаща на лечебните заведения за болнична 
помощ за същите (в случаите, когато медицинското 
изделие е включено при изпълнение на диагностич-
но-лечебния алгоритъм в клиничната пътека). 
Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечеб-

ните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, 
поставен на видно място, от който пациентите да 
се информират за цените на предлаганите услуги и 
консумативи.



ВИСОКО КРЪВНО - БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ
1. Рецепта – глог, шипка, чубрица
Вземат се по 2 с.л. глог, шипка и чубрица. Заливат се 

с 350 мл. вода. Сместа се оставя на огъня да ври 1 мин. 
Прецежда се и се пие 3 пъти на ден по равни части.

2. Рецепта – здравец
Взема се по едно листче здравец 3 пъти дневно пре-

ди ядене. Следи се какъв е ефектът и се преустановява 
лечението.

3. Рецепта – калофер
3 пъти на ден се изяжда по 1 малко листенце калофер. 

Следи се какъв е ефектът и се преустановява лечението.
4. Рецепта – черноплодна офика
3 пъти на ден се пие по 50 мл. сок от черноплодна 

офика (калина, самодивско дърво) в продължение на 
един или два месеца.

5. Рецепта – синапено семе
1 път на ден се взема на обяд по половин ч.л. счукано 

синапено семе (хардал). Лечението продължава 10 дни.
6. Рецепта – прясно мляко и лимонов сок
В ½ л. прясно мляко се слага сокът на два лимона. 

Разделя се на 3 части и се пие сутрин, на обяд и вечер. 
Пие се суруватката, а гъстият остатък се изяжда.

7. Рецепта – черница
5-6 листа от черница се заливат с 1 ч.ч. вряла вода. 

Ври 2 мин. Прецежда се. Отварата се пие 3 пъти на ден.
8. Рецепта – чесън и орехи
Счукват се и се смесват 3 скилидки чесън и ядките 

на два ореха. Изяждат се сутрин преди закуска. След 
2-3 дни да се провери резултатът и ако е необходимо 
лечението продължава.
ВНИМАНИЕ! Да се следи да не спадне рязко кръв-

ното налягане.
9. Рецепта – чесън
12 глави чесън се обелват, чукват се и се поставят в 1 

л. гроздова ракия. Престояват 40 дни на слънце. От на-
стойката се взема по 1 с.л. 3 пътни дневно преди ядене. 
Курсът на лечение не се повтаря.

10. Рецепта – мед, лимони, индрише, праскови
½ кг. мед се смесва с 3 лимона, 20 листенца от индри-

ше и 20 семки от праскови. Взема се сместа по 1 с.л. 3 
пъти дневно половин час преди ядене. 

СВЕТОВЪРТЕЖ, ИЛИ КОГАТО
„ГУБИШ ПОЧВА ПОД КРАКАТА“

Няма човек, който поне веднаж да не е изпитвал не-
приятното чувство от световъртеж.
Когато световъртежът се появи без видима причина и 

е съпроводен с повръщане, бледност, изпотяване, тре-
вога, страх, това може да е синдром за заболяване.
Световъртежът се дължи на нарушаване работата на 

вестибуларния апарат. Сам по себе си той не е опасен 
за живота, но много важно е да се установи какво го 
е предизвикало. Причина за световъртеж може да бъде 
високо кръвно налягане, атеросклероза, диабет, мигре-
на, травма на главата и шията, 
лекарства, невроза и нервни 
разстройства, а така също и 
различни заболявания на глав-
ния мозък.
При тежки заболявания е 

свързан и с други прояви: загу-
ба на слух, шум в ушите, нару-
шаване на говора, двоен образ, 
слабост в ръцете и краката и др. По симптомите, често-
тата на получаване и резултатите от проведени тестове 
се определя причината за заболяването и лечението.
Най-често световъртежът може да се дължи на:
Изменения в шийните прешлени
Шийните мускули получават спазми и се нарушава 

кръвоснабдяването на мозъка. Лечението е мануална 
терапия и специални упражнения за отстраняване на 
мускулните спазми и възстановяване нормалния обем 
движения в шийния отдел на гръбначния стълб и кръ-
воснабдяването на мозъка.
Позиционен световъртеж
Възниква при промяна положението на тялото, на-

пример при ставане или лягане, и е съпроводено с те-
жест и даже повръщане. Лекува се с упражнения посо-
чени от лекаря.
Вестибуларен неврит
Свързан е с поражение на вестибуларния апарат. При-

чина може да бъде инфекционно или съдово заболява-
не, а така също лекарствено или друго отравяне. Ост-

рият период продължава 2-3 дни, а пълно оздравяване 
настъпва след 2-3 седмици.
Транспортен световъртеж
Проявява се с главоболие, чуство за умора, блед-

ност. При по-продължително пътуване повръща-
не, падане на кръвното налягане, лошо общо само-
чуствие. Необходимо е да се избере най-щадящото 
превозно средство. 

СТАРЕЕНЕТО НА РАКИЯТА СТАВА
САМО В ДЪРВЕН СЪД

Ракията не може да старее в стъклен съд, независи-
мо колко години отлежава там. Дори и след 5-6 години 
да я отворите, тя пак ще бъде 
същата, като при наливането.
Причината е в това, че тя 

нищо не може да извлече от 
стъклото. Съвсем различно е 
положението, когато отлежа-
ването става в дървен съд.
Тогава тя извлича от дъги-

те на бурето фенолни съеди-
нения, танин, лигнин - това 
са вещества, които с времето 
се окисляват бавно от преми-
налия през порите на дъгите 
кислород. При окисляването 
им пък се получават специфичните аромат и вкус.

 КОИ СА ОПАСНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ НА
ПЛОДОВАТА РЕКОЛТА В КРАЯ НА ЛЯТОТО
Продължава вредната дейност на ябълковия и из-

точния плодови червеи, които червясват плодовете. В 
този период плодовете се нагризват и от корогризачки.
Листоминиращите молци повреждат листата, като 

правят характерни мини по тях.
Акарите също са основен неприятел в този период. 

Макар че са невидими, повредите се познават по избе-
лелите листа (сн. долу вляво).
От болестите продължава опасността от брашнеста 

мана, късно кафяво гниене и др.
Освен провеждане на химична борба, трябва да се 

предприемат и агротехнически мерки. Сред тях са съ-
биране на всички окапали болни или червиви плодо-
ве, а също и изрязване на заразени изсъхнали клонки. 
Всички те се унищожават веднага.
През септември опасността за крушите идва от кру-

шовия пъпкопробивач.
Ако не се вземат мерки, има вероятност неприятелят 

още отсега да изяде пъпките за следващата година.
 

ТАЙНИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СТАЙНА ТЕМЕНУЖКА
За да се развиват по-добре стайните теменужки, те 

трябва да се пресаждат веднъж годишно. Препоръчи-
телно е това да се прави през пролетта или есента. Не-
обходимо е при пресаждането да се съблюдава дълбо-
чината на засаждане. Плитко засадените растения са 
изключително нестабилна и не цъфтят добре, а дъл-
боко засадените могат да изгният. Растение с пъпки 
не трябва да се пресажда, тъй като това значително ще 
забави цъфтежа.
Гниенето е проблем 

много типичен за теме-
нужките. Още щом забе-
лежите симптоми на гни-
ене, трябва внимателно 
да се извади растението 
от саксията и да се прове-
рят корените и стъблото. 
Ако корените са кафяви и лесно се чупят при допир, 
те трябва да бъдат отстранени. Ако стъблото е загни-
ло, трябва да се премахнат всички гнили листа и след 
като просъхне малко, да се посади отново. За да се из-
бегнат подобни неприятни последствия, трябва да се 
спазват правилата на поливане.
Може да възникнат и други проблеми: жълтите пет-

на по листата например свидетелстват за попадане на 
пряка слънчева светлина върху растението, а плесен 
по листата се появява в резултат на опръскване на цве-
тето с капки вода.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Шипка
Rosa Canina

Описание: Храст с прави или извити стъбла, стигащи 
на дължина до 3 м и покрити с твърди бодливи, сърповидно 
извити шипове. Цветоносните стъбла понякога са без шипове. 
Цветовете са розови или бели. Плодчетата са едносеменни 
орехчета, затворени в месесто цветно легло, което се разраства 
и образува яркочервен, яйцевиден до сферичен плод - шипка. 
Цъфти май-юли, а плодовете узряват през есента. 
Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори, 

край реките, по тревисти склонове и синури, в равнините и 
планините до 2000 м надморска височина. 

 Употребяема част: Използват се шипките. 
Лечебно действие: Подобрява окислително-редукционните 

процеси в клетките, уплътнява капилярите, действа диуретично. 
Шипката влияе благоприятно на 
функциите на костния мозък и 
обмяната на веществата. Лечеб-
ният ефект се дължи главно на 
витамините.
Приложения: • при авита-

миноза - скорбут и хиповитами-
ноза - пролетна умора 

• при състояния след тежко 
боледуване - засилва защитните сили на организма 

• повишава жизнения тонус и работоспособността и активира 
обмяната на веществата 

• при трескави състояния, кървене на венците, диария, 
жълтеница, 

• при хепатит и други чернодробни заболявания 
• при обилни маточни кръвотечения 
• диуретично и противовъзпалително средство при бъбречни 

и сърдечно-съдови заболявания
• при застойни течности в организма, пясък и камъни в отде-

лителната система, кръвоизливи
• В българската народна медицина шипката се използва при бо-

лести на простатата, захарен диабет, трудно уриниране, албумин, 
лошо храносмилане, атеросклероза, за ободряване, при червен 
вятър, коклюш, високо кръвно налягане, главоболие, безсъние.
Шипковото брашно, приемано по 1 лъжица след ядене, се 

приема при изпаднало задно черво. 
Отвара от семената, счукани или смлени, се пие при камъни 

в жлъчката, бъбреците и пикочния мехур. 
Венечните листа се употребяват при маточни или други кръ-

воизливи, болки на стомаха и червата, диария, кръвохрачене. 
Корените се приемат при глисти, кръвохрачене, за улеснение 

на храносмилането. 
Плодът със семето се взема при тении. 
Външно приложение:  промивки при сълзене на очите, 

за жабурене при зъбобол и гаргара при гърлобол, при кървене 
на венците.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага в 250 

мл вода. Пие се като чай. Приема се 3 пъти дневно 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                                                                                                              

Един младеж много харесвал едно момиче и му казал, 
че иска да се женят. Тя го попитала:

– Имаш ли два мерцедеса?
– Нямам – отговорил младежът.
– Имаш ли къща на два етажа?
– Нямам.
– Имаш ли един-два милиона в сметката?
– Нямам.
– Ами тогава как така искаш да се женим? – попитала 

девойката.
Прибрало се момчето и се жалвало на баща си. Той 

му казал:
– Добре де, ще продадем бугатито и ще купим два мерце-

деса. Ще раздадем няколко милиона за благотворителност, 
за да останат един-два, ама заради някаква си кифла да 
бутам два етажа от къщата – няма да стане!

дин младеж много харесвал едно момиче и му к

КАРТОФИ С БЕКОН И ТИКВИЧКИ
Продукти: : 1 кг картофи, 700 г тиквички, 2 сладки 

чушки, 2 глави лук, 300 г бекон, 150 г кашкавал, 3 суп. 
лъж. олио, 20 г орегано, сол и черен пипер
Приготвяне: : Кар-

тофите и тиквичките се 
почистват много добре. 
Тиквичките се нарязват 
на кръгчета с дебелина не 
повече от 5 мм. Картофите 
също се нарязват на тънки 
кръгчета. Посоляват се, 
поръсват се с черен пипер 
и по желание се прибавят зелени подправки. Чушката се 
почиства и се нарязва „на сламки“. Формата за печене 
се намазва с мазнина. Прехвърлят се половината от 
картофите. Следва слой от тиквичките. Посоляват се 
и се поръсват с черен пипер. Лукът, нарязан на шайби, 
се прибавя заедно с чушките. Отгоре се подрежда бе-
конът. Завършваме с останалите картофи и поръсваме 
с настърган кашкавал.
Пече се за 30-40 минути в предварително загрята до 

180 градуса фурна.


