
Родителите трябва да се въоръжат с много 
търпение и да положат усилия, за да накарат 
децата да дадат всичко от себе си, за да може 
наученото в училище да бъде полезно за тях. 
В случай, че имате първолак в къщи, той 
трябва да се придържа към режима, в който 
е бил по време на престоя му в детската гра-
дина.
Добро утро
Всички знаем колко е трудно да 

събудим малкото ангелче рано су-
трин, когато то спи толкова слад-
ко. За да може събуждането да е 
по-лесно, вечер ученикът трябва 
да е приготвил раницата си с всич-
ко необходимо и дрехите, които 
ще облече за училище. Трябва да 
определите времето на събуждане, 
така че да не се налага детето да 
бърза. Събудете детето спокойно 
без да навивате алармите на те-
лефона си или да повишавате тон. Няма да 
навреди ако правите няколко упражнения су-
трин заедно с детето си, напротив, и двамата 
ще се почувствате бодри и готови за днев-
ните задачи. Закуската също е много важна. 
Сервирайте на детето си прясно или кисело 
мляко, може да включите мюсли или зърнени 
закуски и задължително пресен сок. Избяг-
вайте сервиране на закуска състояща се от 
бъркани яйца или месо.
Училищен обяд
След като приключи с учебните занятия е 

препоръчително детето да обядва. В случай, 
че сте на работа или по други причини ня-
мате възможност да сервирате обяд на дете-
то си у дома се погрижете то да избягва да 
се храни в кафенето пред училище. Топлият, 
здравословен и вкусен обяд е една немалка 
гаранция, че детето ви ще се предпази от хра-
носмилателни проблеми.
Много деца изпитват притеснения да носят 

сандвичи или друга храна в раниците си. В 
този случай не настоявайте пред детето си да 
носи храната, която сте му приготвили. Пре-
поръчително е ако има възможност обяда да 

става в училищния стол, където притеснени-
ята на детето ще отпаднат.
Важно е как детето да се отпусне
Всички деца имат периоди на лошо настрое-

ние. Това може да се дължи и на умората. Ако 
детето е много палаво и не спи добре през но-
щта се нуждае от малко по-голяма почивка.

Препоръчително е да сложите децата да 
си легнат поне за 1 час след училище и чак 
тогава да започнете с подготовката на домаш-
ните. Изграждането на навик за следобеден 
сън ще бъде полезно и за последващото раз-
витие на детето. Подготовката на домашните 
работи става много по-приятна и лесна, ако 
детето е отпочинало.
Довиждане, заспивам
Всички извънкласни занимания, игри с 

деца или стоенето пред компютъра е препо-
ръчително да завършват около 18.00 часа. 
Препоръчително е и подготовката на уроците 
да завършва в този час. След това можете да 
заведете детето на разходка с вас, да ви по-
могне в кухнята или да гледате някой анима-
ционен филм. Едно от ключовите условия за 
добра почивка и съм е детето да има доста-
тъчно време да се успокои преди да си легне. 
Вечерята също  е фактор за това. Храненето 
на детето вечер трябва да приключи поне 30 
мин. преди лягане.
В крайна сметка децата, както и възрастни-

те се нуждаят от топлина, внимание и под-
крепа. Отделяйте повече време на децата си! 

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 Г. 
На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който 

гражданите на Република България могат да гласуват с „Да“ или с „Не“ 
в отговор на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с 
мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 
два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на 
изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана 
за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде 
един лев за един получен действителен глас на последните парла-
ментарни избори?
МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският 

народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, по-
ставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя 
на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с проме-
ни в правила, засягащи обществено значими теми. 
Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажори-

тарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура пред-
полага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на 
кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да 
придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избиратели-
те, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят 
зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на 
всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните 
актуални проблеми и особености. 
Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от ре-

ферендума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи 
конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитим-
ност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на 
решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде 
едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елими-
ниране на негативните и порочни практики на корпоративния, контроли-
рания, манипулирания и купения вот. 
Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна 

субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляване-
то на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат 
спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат 
насочени към други сфери, като здравеопазване, образование, както и за 
решаването на други социални въпроси.
ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:
Време и място за произвеждане на референдума:
> Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с из-

борите за президент и вицепрезидент на Република България.
> Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 

ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 
ч. местно време.

> Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували 
гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирател-
на комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гла-
соподаватели предават документите си за самоличност на комисията и 
се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. 

> Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гла-
сува за президент и вицепрезидент на Република България.
Ред за произвеждане на референдума:
> Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на 

Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес 
на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 
август 2016 г.

> Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за 
народни представители. 

> Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеж-
дане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – 
„Да“ и „Не“, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.

> Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, вклю-
чени в бюлетината за референдума.

> Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със 
знак „Х“ или „V“ избрания от него отговор „Да“ или „Не“ за съответния 
въпрос. 

> Вотът с „Да“ означава, че гласуващият подкрепя предложението, съ-
държащо се във въпроса.

> Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, 
съдържащо се във въпроса.

> Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на 
която е зачертан избраният от него отговор „Да“ или „Не“, излиза от 
кабината и пуска плика в избирателната кутия.

3 - 9 октомври 2016г., година (XII), 40 /572

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

АЦИОНАЛЕН РРЕЕФФЕРЕНДУМ 2016

КАКВО  ТРЯБВА  ДА  БЪДЕ
ЕЖЕДНЕВИЕТО  НА  УЧЕНИКА?

На 21 септември 2016 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, прие:
> Наредба за условията и реда за запис-

ване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини на територи-
ята на община Сатовча. 

> Отчет за изпълнението на Програма 
за развитие на туризма в община Сатовча 
за 2015 година. 

> Програма за развитие на туризма в 
община Сатовча за 2016-2020 година.

>  Информация от д-р Арбен Мименов 
– кмет на община Сатовча и председател 
на комисията към общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча”, относно финансовото състояние 
на общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община Сатовча” и 
изпълнението на приетите решения.
Общинският съвет даде съгласие:
> За кандидатстване с проекти за фи-

нансиране пред Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 
година съгласно „Инвестиции в създаване-
то, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфра-
структура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”:

1.1. „Реконструкция на улици по населе-
ни места в Община Сатовча”; 

1.2. „Реконструкция и рехабилитация 
на общински пътища на територията на 
община Сатовча”; 

l.3. „Реконструкция, оборудване и об-
завеждане на образователна инфраструк-
тура, включваща следните обекти: СОУ 
„Христо Смирненски – село Кочан”. 

> За кандидатстване за финансиране 
по приоритетна ос 2 (1702) „Отпадъци” 
на оперативна програма „Околна среда 
(ОПОС) 2014-2020 г.”.

> Да бъде заснет и отразен в КВС съ-
ществуващ селскостопански път в мест-
ността Кутрево в землището на село Вак-
линово, с цел обслужване на ниви, ливади 
и други земеделски имоти,  находящи се в 
същата местност, през имот №003164 – об-
щинска собственост.        ...Следва на стр. 2

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

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
        E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 40



ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) ЗА 2016 Г.        
Краен срок: 10 октомври 2016 г. 
Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ
Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) 

с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора 
е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развити-
ето на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни 
членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране 
на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и 
професионален потенциал.
Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи.
Подпрограма „Национални инициативи и кампании“ финансира проекти за дейности 

и инициативи, организирани от младите хора на национално, регионално и общинско 
ниво, по значими за тях теми, свързани с приоритетите на националната политика за 
младежта. По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проекти в следните шест 
тематични области за целия програмен период:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
Тематична област 5. Младежко предприемачество;
Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.
Могат да кандидатстват:
1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или 
предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности, които 
са изцяло с нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на 
приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;

2. Неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора 
в страната.

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

3 Октомври 2016, Понеделник
Национален празник на Германия
Националният празник на страната е Деня на гер-

манското единство - на 3 октомври 1990 г. по волята 
на германския народ и със съгласието на страните 
победителки във войната се провъзгласява обединена 
Германия - Федерална република Германия и Германска демократична репу-
блика стават една държава. След разгрома на Германия през 1949 г. се създават 
2 германски държави: Федерална република Германия (на територията на аме-
рикански, английски и френски окупационни зони) и Германска демократична 
република (на територията на съветската окупационна зона). Западен Берлин 
е със статут на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за федерален президент 
се избира Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард Шрьодер, прави-
телството се сформира на 27 октомври 1998 г.

5 Октомври 2016, Сряда
Международен ден на учителя
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, който се отнася до статута на учителя, 

а през 1994 г. Организация на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) го обявява за Международен ден на учителя. Профе-
сионалният празник на учителя се отбелязва в над 100 държави от цял свят. 
Обявен е с Решение 697/29 септември 2006г. на Министерския съвет.

6 Октомври 2016, Четвъртък
Годишнина от смъртта на 

цар Самуил
Цар Самуил умира на 6 октом-

ври 1014 г. легендата разказват, че 
сърцето на българския владетел не 
могло да понесе срещата с ослепе-
ните му войници. Жестокостта на 
Василий ІІ Българоубиец, заповя-
дал да бъдат ослепени 14 хиляди 
пленени български войници, а на 
всеки 100 бил оставен по един 
едноок за да води останалите, сломила българския цар... Въпреки, че при ре-
конструкцията на черепа и скелетът на българския владетел (през 1969 г. бяха 
открити останки в саркофаг при разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на еднои-
менния остров в преспанско езеро) показват, че може би цар Самуил е починал 
на 70-години от тежка рана в областта на лявото слепоочие. Българският цар 
Самуил (неизв. - 1014) е провъзгласен за владетел през 997 г. и управлява до 1014 
г. В началото на неговото управление Самуил управлява съвместно с тримата 
си братя, формално царският титул носи най-големият брат - цар Борис II (но 
той е пленен от ромеите и умира при опит за бягство), така короната отива във 
вторият - Роман, който също умира и от 997г. Самуил става едноличен владетел 
в едно от най-трудните времена в българската история. 

7 Октомври 2016, Петък
Рожден ден на Владимир Путин 
Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ле-

нинград (днешен Санкт Петербург). През 1975 година 
завършва Юридическия факултет на Ленинградския 
държавен университет, след което е изпратен на работа 
в органите на държавната сигурност. През 1983 - 1990 г. 
е работил в ГДР. През 1990 г. става заместник-ректор на 
Ленинградския държавен университет по международ-
ните въпроси. От 12 юни 1991 г. е член на правителството 
на Санкт Петербург, като председател на Комитета за 
международни отношения. От март 1994 г. до юни 1996 
г. е първи заместник-председател на  правителството 
на Санкт Петербург. От юни 1996 г. до март 1997 г. е 
първи заместник-ръководител на Административно-

стопанското управление на президента Борис Елцин. От 26 март 1997 г. е 
заместник-ръководител на Администрацията на президента и началник на 
Главно контролно управление към президента. На 25 юли 1998 г. е назначен 
за директор на Федералната служба за сигурност (ФСС), на 29 март 1999 г. - 
поема и поста секретар на Съвета за сигурност към президента, като запазва и 
поста си на директор на ФСС до 9 август 1999 г. На 16 август 1999г. е одобрен 
от Държавната дума за председател на правителството на Русия.

9 Октомври 2016, Неделя
Световен ден на пощите Берн, Швейцария
Годишнина от основаването през 1874 г. на Световния пощенски съюз в Берн, 

Швейцария. Няколко години по-късно през 1969 година в Токио се провежда 
Конгрес на Световния пощенски съюз и тогава датата 9 октомври е определена 
за Световен ден на пощите. Съюзът е специализирана междуправителствена 
организация на ООН. Целта му е да осигурява организиране и усъвършенст-
ване на пощенските служби, развитие на международното сътрудничество и 
оказване на техническа помощ за развиващите се страни в тази област. Све-
товната пощенска конвенция от 1874 г. определя общите експлоатационни и 
тарифни правила на международната пощенска служба. Членуват 192 държави. 
България е член от 1879 г.

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ПРЕПЯТСТВИЯТА НА ПЪТЯ
В едно далечно кралство живял крал, който заповядал на своите слуги, 

да поставят на главния път един голям и много тежък камък. Слугите се 
зачудили защо им заповядват да направят това, но изпълнили нарежда-
нето на краля.
След това благородникът се скрил в храстите и зачакал. Минавали 

търговци, тъй като този път свързвал пазара и морето, но всички те само 
негодували срещу пречката на пътя им. Това, което видял кралят е, че 
никой не се опитал да помести камъка. Накрая се появил един старец със 
своята каруца пълна с плодове и зеленчуци.
Той също бил тръгнал към пазара, за да продаде стоката си. Опитал човечеца да мине с малка количка 

покрай камъка, да го заобиколи, но не се получило. Започнал да бута с всички сили, какво ли не измислил 
и накрая успял да помести тежкия камък, а под него намерил една торба със златни жълтици. 
Поука: Препятствията и изпитанията идват пътя ни неслучайно.И когато сме изправени пред тях не 

бива да се отказваме. Трябва да положим всичките си усилия, за да ги преодолеем, а наградата, която ще 
получим от тях е нови умения, знания, опит, с които да достигнем до успеха.
Още вдъхновения може да прочетете в рубриката ни „Притчи и мъдрости“.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 30.09.2016 г.
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....Продължава от стр. 1
> Да се проведе търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по 
утвърден от директора на дирекция ПОО-
СГРАОА и гл. експерт „Земеделие и гори” 
график по чл. 9, ал.1, т. 3 от НУРВИДГТ 
в обект 1603, отдел 90 „С2” - общинска 
горска територия.

> За внасяне на предложение в Минис-
терски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на Емине Мустафова Караахмедо-
ва, жител на село Сатовча.

> Одобри задание и разреши изработ-
ването на подробен устройствен план  за 
определяне на трасе за изграждане на елек-
тропровод за захранване на имот 045093 с 
ел. енергия. 

> Одобри ПУП – план за застрояване на 
имот №074037, в местността Долни Банян, 
землище на село Долен, община Сатовча за 
„Цех за дървообработване, цех за обработ-
ка на камък, търговски обекти и офиси”.

> Предостави на Общинска служба 
по земеделие земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание 
отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възста-
новяване на наследниците на Юсеин 
Асанов Даутев – бивш жител на село 
Кочан: 

-  имот №024169, находящ се в м. 
Краище, с площ – 1,347  дка.
Отмени свои решения:
- Решение №118 от 05.08.2016 годи-

на за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на поземлен имот 
№004092 – язовир, находящ се в  мест-
ността Белтога, землището на село 
Ваклиново

- Решение №126 и 127 от 05.08.2016 
година за провеждане на публичен търг 
за продажба на имоти № 000518 и № 
00519 – изоставена нива, находящ се в 
местността Чичова бърчина, землището 
на село Слащен



До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период -  месец септември.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за сеп-
тември 2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДФЗ РАНКИРА ПРОЕКТИТЕ ПО
ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”  
ДФ „Земеделие” приключи предварителната про-

верка за съответствие с критериите за подбор на про-
ектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие 
на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 
год. съгласно Заповед № РД 09-434 от 20 юни 2016 г. 
на министъра на земеделието и храните. От всички 
приети и оценени по критериите за подбор 3 753 про-
екта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 
лева на последващо разглеждане подлежат общо 2 402 
броя на обща стойност 70 467 474 лева. Те попадат в 
рамките на 120 % от размера на бюджета, определен 
със Заповедта за прием на министъра на земеделието 
и храните, увеличен с 2 проектни предложения, които 
са получили равен брой точки с последното заявление 
за подпомагане, попадащо в 120-те процента. Всеки 
бенефициент може да направи индивидуална справка 
за броя получени точки на: http://www.prsr.bg.

  Подлежащи на разглеждане са основно проекти, 
насочени към отглеждането на трайни насаждения, 
зеленчукопроизводство и пчеларство, в съответствие 
със заложените приоритети в Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 и Наредба №10 от 10 
юни 2016 год. за прилагане на подмярка 6.3. Всички 
проекти са оценени съгласно нормативната база по 
подмярката в рамките на 120 на сто от бюджета. На 
последваща обработка подлежат проектите, които са 
получили над 23,72 точки.

   Обобщените данни показват, че ще бъдат обра-
ботени 64 % или 2 402 от подадените заявления за 
подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за раз-
витието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 год.

   Чрез подмярката се подпомага икономическото 
развитие и укрепването на малките земеделски сто-
панства, ускоряването на модернизацията и техно-
логичното им обновление и подобряването на опаз-
ването на околната среда и борбата с климатичните 
промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели 
устойчиво развитие и растеж на малките земеделски 
стопанства. Субсидията се предоставя за максимален 
срок от пет години при условие, че представеният към 
заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен 
коректно.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА И
ЗА СТУДЕНТИТЕ НА РАБОТА   

  Останалите без работа студенти ще получават обез-
щетение за безработица. Това предвиждат промени в 
Закона за насърчаване на заетостта. Сега студентите, 
които работят по време на обучението си, не получават 
обезщетение, въпреки че се осигуряват срещу риска 
да останат без препитание. Причината е, че според 
закона учащите, които се запишат в бюрото по труда, 
не попадат в графата „безработни“. 
Според сегашните разпоредби студент, който търси 

услугите на Агенцията по заетостта, е „учаш, който 
желае да работи през свободното от учене време“. 

„Това е парадокс. Работещите студенти плащат едни 
пари в зависимост от осигурителния доход и в същото 
време те няма да имат възможност да се възползват 
от парите, които са внесли във фонд „Безработица“, 
когато имат нужда от тях“, коментират от Аагенцията 
по заетостта.
От социалното министерство обясниха, че предстои 

депутатите да приемат промените в закона още тази 
година. За да получат помощ от държавата, останалите 
без препитание трябва да се осигурявали във фонд 
„Безработица“ поне 9 от последните 15 месеца преди 
прекратяване на трудовия договор. 

 КАКВИ ПРАВА ИМАТ БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ? 
КОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПОЕМАТ

ОТ ЗДРАВНАТА КАСА? 
Бременните жени имат право сами да определят кой 

ще наблюдава бременността им, ще извършва прегле-
дите и ще назначава изследванията, 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 „Медицин-
ско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от 
личния лекар. 
Бременната има право да смени акушер-гинеколога, 

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 
фактор 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 невралната 
тръба. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2016г.

Отговор: НЗОК заплаща клинична пътека № 265 
еднократно годишно за лечение на един пациент. Пов-
торна хоспитализация в рамките на една година за един 
пациент се допуска за КП № 265 „Физикална терапия 
и рехабилитация при болести на опорно-двигателен 
апарат“, в която изрично са упоменати конкретни 
диагнози с МКБ кодове на болести, даващи такава 
възможност (сред които е и Z 96.6) и в случай, че след 
проведения първи курс на рехабилитация в болнични 
условия е налице необходимост от последваща (втора) 
рехабилитация в болнични условия. В тези случаи, 
на базата на  епикризата, издадена при дехоспитали-
зацията и вписаното в нея мотивирано становище на 
специалистите от лечебното заведение, личният лекар 
ще издаде направление за хоспитализация и амбулато-
рен лист за (повторна) хоспитализация в ЛЗ за ФРМ. 
Личният лекар би могъл да Ви насочи и за провеж-

дане на физиотерапевтичен курс в извънболничната 
помощ от физиотерапевт, който може да Ви издаде 
направление за хоспитализация, при недостатъчен 
терапевтичен ефект от проведената рехабилитация.

Въпрос: Моля да ми обясните. Предстои ми да 
правя колоноскопия с направление. Предишният 
път, когато ми я правиха ми поискаха 200 лв за 
упойка. Направлението ми не включва ли упой-
ката? 
Отговор: Вие трябва да бъдете приета за извършване 

на колоноскопия по амбулаторна процедура /Апр/ № 34 
„ Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи 
стомашно-чревния тракст“. В алгоритъма на Апр.№34 
е записано изрично:  ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН 
АЛГОРИТЪМ. 
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ 

В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ 
ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА 
ПЪТЕКА.
Амбулаторната дейност може да бъде проведена при 

осигуряване на следните условия:
1. Анестезия/аналгезия 
2. Патоморфологично изследване на биопсичен ма-

териал – стандартно и диагноза на Нр инфекция
3. Липса на патологични промени от предварително 

проведени изследвания:
- ЕКГ
- Рентгенография на бял дроб и сърце
- Лабораторни изследвания: ПКК, включваща хе-

моглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и 
изчислени съотношения, с диференциално броене на 
клетки; кръвна захар, креатинин; Na, K; фибриноген, 
протромбиново време /INR);

4. Определена кръвна група;
5. Липса на противопоказания за извършване на 

горна или долна гастроинтестинална ендоскопия
6. Липса на значими придружаващи заболявания и 

медикаментозна алергия, особено към анестетици и 
аналгетици

7. Липса на прием на антиагреганти, антикоагу-
ланти, имуносупресори, биологични средства или 
цитостатици, ацетилсалицилова киселина, НСПВС и 
кортикостероиди

8. Подготовка (почистване) преди извършване на 
сигмоидоскопия – в домашни условия ( изследването 
се отменя при недобро
От това следва, че Вие не трябва да заплащате за 

анестезията.

Въпрос:  При пациент със сменена тазобедрена 
става, приет в отделението по Физиотерапия 
по клинична пътека 265 код Z96.6 Наличие на 
ортопедичен имплант на става, може ли в 
рамките на същата година да бъде приет по 
същата клинична пътека по същият код Z96.6. 
Aко може, какви са условията за приемане и кой 
трябва да издаде направление - личен лекар или 
специалист физиотерапевт. 



6 ПОЛЗИ ОТ ИЗПОТЯВАНЕТО,
ЗА КОИТО НЕ ПОДОЗИРАТЕ

Потенето може да бъде доста неприятно не само за 
вас, но и за околните – особено в топлите дни от годи-
ната. Трябва да гледате на изпотяването обаче като на 
един напълно нормален и необходим процес за пра-
вилното функциониране на организма. Вижте 6 ползи 
от изпотяването, за които може би не подозирате.
Хората асоциират изпотяването с нещо наистина не-

приятно, най-вече в горещините, когато във въздуха се 
носят недотам приятни миризми.
Въпреки това всеки човек „страда” от този проблем. 

Истината е, че щеше да бъде по-притеснително, ако 
тялото ви не отделяше пот. Това е така, тъй като поте-
нето помага на тялото да функционира правилно. Из-
потяването всъщност е полезно за вас. Следващите 6 

ползи от потенето го доказват:
• Потните жлези лекуват рани
Милиони екринни потни жле-

зи са пръснати по нашето тяло. 
Резултатите от изследване на 
Университета на Мичиган до-
казват, че тези жлези са резер-
воар за зрели стволови клетки, 
които помагат в процеса на по-
бързо заздравяване на рани.

• Потенето освобождава ток-
сините от организма

Тялото използва потта като проводник за премахва-
не на натрупаните токсини. Експертите се обединяват 
около твърдението, че чрез изпотяването ние се осво-
бождаваме най-вече от излишната сол и от холесте-
рол. Това означава, че с помощта на една интензивна 
тренировка и също толкова интензивно потене човек 
може да се освободи от част от задържаната вода в 
своя организъм, както и да „почисти” запушените си 
артерии.

• Изпотяването като антибиотик
Кой се нуждае от антибактериален мехлем, когато 

потта разпространява високоефективни антибиотици 
по цялото тяло? В случай, че кожата ви е наранена от 
малък разрез, драскотина или пък от ухапване от ко-
мар, антибиотичните вещества, отделяни в потните 
жлези, ще ви помогнат. Такова антибиотично веще-
ство е дермицидинът, който безотказно премахва ми-
кроорганизмите.

• Потенето – враг на камъните в бъбреците
Всички знаем, че приемът на вода е много важен в 

борбата с камъните в бъбреците. А какво изисква го-
ляма консумация на вода? Потенето, разбира се. Тъй 
като то дехидратира организма, когато човек се поти, 
той пие повече вода. По този начин естествено се кон-
тролира появата на камъни в бъбреците.

• Изпотяването прочиства тялото от бисфенол А
Модерната индустрия използва по много начини 

опасния химикал бисфенол А, който е изключително 
вреден за здравето ни. Потните жлези са един от на-
чините, с чиято помощ тялото прогонва този и други 
опасни замърсители.

• Потенето намалява риска от поява на пъпки
Неприятните пъпки би трябвало да си отидат заедно 

с пубертета, но уви – това не е така. Причината е, че в 
тялото на човек се случват много хормонални промени 
дори и в зряла възраст. Тук потта идва на помощ. Чрез 
отварянето на порите и процеса на изпотяване, ние се 
освобождаваме от мръсотията по кожата ни, съдържа-
ща бактерии. Именно тези бактерии са причинители 
на пъпките.

РЕЦЕПТА С КАНЕЛА ПРИ ПРОБЛЕМИ С КРЪВНОТО
В 100гр. Кисело мляко се разбърква една чаена лъ-

жичка (около 1.5-2 гр) канела и се изяжда. Сваля кръв-
ната захар.

 Ако ви е високо кръвното масажирайте ушите отгоре 
надолу по краищата около 25-30 пъти и кръвното ви ще 
спадне. 
Ако пък е ниско масажирайте от долу нагоре и ще се 

вдигне. 
ВНИМАНИЕ!!! Канелата сваля рязко кръвната захар. 

Може да се стигне до хипоглекимичен шок. Затова в 
по-малки количества.

С ЕСЕНТА ИДВА И ГРИПЪТ
Приближи ли зимата, увеличава се и опасността 

да заболеем от грип. Той е остро вирусно заболя-
ване, причинено от типичните грипни вируси - тип 
А (А1, А2, А3), В (В1, В2, В3), С и D. По правило 
грипният вирус се развива като епидемия в световен 
мащаб(пандемия). Тежките форми, ако не се лекуват 
навреме, взимат многобройни жертви.
Клиничната картина на грипа започва от 12 часа 

до 3 дни след контакта с вируса. Болният се оплаква 
от слабост, отпадналост, уморяемост, кашлица, се-
креции от носа, понякога свиркане в гърдите, неспо-
койствие, втрисане, висока температура. Типични за 
грипа са болките по мус-
кулите и ставите, съчета-
ни с чувствителна кожа, 
и болки в очните ябълки.
Освен чистата вирусна 

инфекция, често настъп-
ват и вторични бактери-
ални усложнения като 
грипни бронхити, пнев-
монии с тежко протича-
не, възпаления на бъбреците(пиелонефрити), хепати-
ти, по-рядко менингити.
Грипът се лекува задължително със строг постелен 

режим, пазене на стаята и достатъчно и адекватно 
медикаментозно лечение. Следи се температурата, 
дават се достатъчно течности под формата на вода и 
билкови чайове - липа, подбел, риган, бъз, босилек, 
лайка, шипка, мащерка, ружа, руски и китайски чай. 
Много ефективни са комбинираните чайове като гръ-
ден чай, бронхопам, бронхолин, туристически и дру-
ги смесени билкови чайове. Всички те се подслаждат 
с 1-2 лъжици чист пчелен мед.
Аналгетици и антипиретици (обезболяващи и 

противотемпературни средства) се дават само ако 
температурата надвиши 37,5 градуса, защото темпе-
ратурната реакция на организма е стремеж за унищо-
жаване на грипния вирус и другите болестотворни 
причинители.
У нас с успех се използата ацетизал, аспирин, 

аналгини, парацетамол, седалгин, седалгин нео, 
цитрамон, саридон в дози 3 пъти по 1 до 3 пъти по 2 
таблетки дневно. Добавят се големи дози витамини 
и най-вече витамин С. Той се дава в таблетки по 100 
мг от 3 по 5 до 5 пъти по 5 (от 1,5 до 2,5 грама на 24 
часа). Поливитамините се дават по веднъж дневно.

 
ГОТВАРСКАТА СОЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

В ДАЖБАТА НА КОНЯ
От грубите фуражи най-подходящо е сеното от ли-

вадни и бобови растения
Ливадното сено може да се дава самостоятелно, но 

бобовото трябва обезателно да се смесва с него.
Вторият по значение обемист фураж е сламата - ече-

мичена, ръжена и овесена която е най-хранителна. В 
изключителни случаи може да се дава пшеничена сла-
ма, но обезателно след като се преработи.
За работните коне 

подходящи са и коре-
ноплодните фуражи 
- кръмното цвекло и 
морковите могат да се 
дават дневно до 15 кг. 
Количеството на су-
ровите картофи вари-
ра от 4 до 6 кг.
От концентрирани-

те фуражи най-подхо-
дящ е овесът тъй като 
съдържа големи количества въглехидрати, мазнини и 
белтъчини. За предпочитане е едрозърнестият овес, 
който е обвит от бяла или светложълта тънка люспа.
Полезно е да се знае, че овесът се заменя успешно с 

царевица която може да се дава дневно по 5-6 кг, без 
това да се отрази неблагоприятно на здравето на жи-
вотните. При по-големи количества конете бързо над-
дават на тегло, но при работа рязко отслабват и бързо 
се уморяват.

.

3 - 9 октомври 2016г., брой 40

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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.

Слез
Malva Silvestris  

Описание: Едногодишно до многогодишно тре-
висто растение, с 25-150 см, дълги, изправени или 
лежащи, разклонени стъбла. Листата са последова-
телни, с 10-15 см дълги дръжки и кръгло назъбени 
дялове. Цветовете са едри, 3-4 см в диаметър, с 1-4 
см дълги дръжки. Венчелистчетата са розовочерве-
ни. Цъфти от май до септември. 
Разпространение: Расте по 

тревисти места в равнините 
и предпланините, по-рядко в 
планините до 1400 м надморска 
височина из цялата страна. 
Употребяема част: Използ-

ват се листата и цветовете, 
събрани по време на цъфтеж. 
Листата се откъсват с къси 
дръжки, а цветовете без дръжки. 
Лечебно действие: Проти-

вовъзпалително, омекчаващо и 
слабително.
Приложения: • при възпалителни заболявания на 

дихателните пътища 
• при пресипнал глас, ангина, трахеобронхит, 

кашлица 
• при кашлица, задух, емфизем,
• при възпалителни заболявания на стомаха, чер-

вата, черния дроб 
• за стимулиране отделянето на мляко у кърмачки 
• външно: гаргари и плакнене на уста при пресип-

нал глас, възпаление на устната лигавица 
• външно: при кожни заболявания - циреи, фурун-

кули, при изгаряния, хемороиди
• В българската народна медицина се използва при 

възпаление на бъбреците и пикочния мехур, обриви, 
трудно уриниране, рак на гърдата. 
Външно приложение: Използва се за компреси 

и лапи при заушка, рани и циреи (сварена с мляко), 
за налагане при рак на гърдата, за компреси при 
възпаление на очите и клепачите, за гаргара при 
гърлобол и жабурене при зъбобол, за клизми при 
възпаление на червата. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се 

заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се 
по 100 мл 15 минути преди ядене, 4 пъти дневно, 
подсладено с мед.

 „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                                                                                                              

Мъж разказва на приятеля си: – Моята жена е голяма 
късметлийка - намери 50 евро в асансьора, златна гривна 
в тролея, часовник на плажа, а аз само веднъж намерих под 
спалнята едни слипове и те са ми големи...

Тоталитарно време. Голяма опашка за месо. На опашката 
хората чакат тихо да почнат да продават. По едно време 
един от опашката се обръща към съседа си: 

- Абе вие знаете ли каква е разликата между свинята и 
полицая? 
Не щеш ли, оказва се, че на опашката има един полицай, 

който веднага надига глава: 
- Я, я, я кажи да чуем каква е разликата?! 
- А, не, няма никаква разлика, никаква разлика няма! - 

отговаря човекът..

ъж разказва на приятеля си: – Моята жена е го

ЗАБУЛЕНИ ЯЙЦА
Приготвяне: В едно малко гюведже се поставя тънко 

фолио или парче найлон, което да излиза извън стените 
(квадратно парче). На дъното, върху фолиото, се слага 
дребни кубчета червена, жълта и зелена чушка.
Поръсват се със ситно нарязани подправки: розмарин, 

мащерка, магданоз. Разбъркайте внимателно с чушките. 
Посолете и поръсете с черен пипер. Отгоре се чуква по 
едно (може и две) яйца. Отново се поръсва със сол и 
черен пипер.
Краищата  на 

фолиото внима-
телно се съби-
рат и пресукват. 
По същия начин 
се постъпва и с 
останалите вър-
зопчета, в зави-
симост от това 
колко  порции 
искате да приготвите. Когато всички вързопчета са 
готови, се пускат в съд с вряща вода за 5-6 минути. 
Вързопчетата трябва да могат свободно да се поставят. 
След като са готови пакетчетата се прехвърлят веднага 
в съд със студена вода, за да се охладят. Изваждат се и 
се сервират, като предварително се отстранява фолиото.
За гарнитура можете да предложите варени или 

пържени картофи, изцедено кисело мляко с копър и 
чесън и др.


