
Денят на детето е един от 
най-старите международни 
празници. Още през 1924 го-
дина Обществото на народи-
те (ОН)  приема за първи път 
така наречената Женевска де-
кларация за правата на детето. 
Главният факт, на който се 

обръща внимание е, че дете-
то, поради физическата си и 
умствена незрялост, се нуждае 
от специални грижи и спе-
циална правна защита, както 
преди, така и след раждането 
си. Декларацията гласи още: 
„Човечеството трябва да даде 
всичко най-добро, което има, 
вън от всякакви съображения 
за раса, народност и вяра.“, ко-
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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

Д

ПРАЗНИКЪТ  НА  ДЕТЕТО  - 
ПЪРВИ  ЮНИ 

МИНИСТЪР НАГРАДИ ИЗЯВЕН УЧИТЕЛ
ОТ СУ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ С.КОЧАН! 
Министърът на образовани-

ето и науката Красимир Въл-
чев удостои с почетна награда 
„Неофит Рилски” г-н Динко 
Кумбаров – старши учител по 
Физическо възпитание и спорт 
в СУ „Христо Смирненски“с.
Кочан за дългогодишна, ця-
лостна и високопрофесионална 
трудова дейност в системата на 
училищното образование. На-
градата бе връчена на офици-
ална церемония организирана 
от синдикат „Образование” към 
КТ Подкрепа по повод 24 май 
– Ден на българската просвета 
и култура и на славянската пис-
меност. На събитието присъст-
ваха още кметът на гр. София 
г-жа Йорданка Фандъкова, д-р 
Юлиян Петров – председател 
на синдикат „Образование” – 
КТ ,,Подкрепа“, почетният президент на КТ ,,Подкрепа“ д-р Константин 
Тренчев, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” – инж. Йоанис Партениотис, 
Началника на РУО-София, г-жа Ваня Кастрева и др.

Наскоро бе издаден първи-
ят самостоятелен албум със 
заглавие „Любе, любе, първо 
любе“ на младия певец, от село 
Сатовча - Милко Бошнаков. 
Албумът се състои от 13 пес-

ни по музика и аранжимент на 
композитора Петьо Кръстев.
Освен изявата му с дебют-

ния диск, Милко Бошнаков 
бе един от четиримата млади 
изпълнители на концерт-спек-
такъла „Първо либе“ в Наци-
оналния дворец на културата, 
който се проведе на 26 май 
2018 година. Другите трима 
изпълнители бяха: Кинче Въл-
чева, Карамфил Божиков и 
Румяна Филкова, а танцьори: 
Клубът за хора и народни тан-
ци „На мегдана“ и Студент-
ският фолклорен ансамбъл към ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград .
Концертът е творческа интерпретация на традиционната музикална и тан-

цова култура от Западните Родопи и Югозападна България. Темата е любо-
вта, вплетена в народни обичаи и изразена във фолклорни песни и танци. 
Спектакълът е изграден от няколко сюжетно-тематични панела, обединени 
от фолклорната представа за взаимоотношенията между младите. Музиката 
и танцът предлагат своеобразен  израз към съдържанието на изпълняваните 
песни, като обогатяват техните послания и ги разгръщат във въздействащи 
картини. В програмата бяха включени и сюжетни танцови произведения, ко-
ито по нов начин представят малко познати страни от някогашната житейска 

ДГ Сатовча

ДГ Сатовча
ето се споделя  и към което се стреми и ръководството на Община Сатовча.
Международният ден на детето - 1 юни се отбелязва по традиция във всички  детски 

заведения на територията на общината.
Денят винаги е светъл, слънчев, усмихнат и много вълнуващ, не само за децата от детски-

те заведения, но и за целият персонал на детските градини, родителите и обществеността, 
защото е изпълнен с много ведри, грейнали и усмихнати  дечица, които с нетърпение 
очакват този празник.  Празник, в който показват своите познания и умения да реци-

тират стихове, да пеят 
песнички, да играят 
сценки от поучителни 
приказки и да танцу-
ват като големи.  
Малчуганите едва 

дочакваха своя ред, 
за да кажат репликата 
си, да изпеят песнич-
ката си и да изиграят 
трудните композиции, 
на които неуморните 
учителки ги бяха на-
учили.  
Тържествата бяха 

много специални за 
родители и гости, 
които също с много 
вълнение, радост и 
огромно удоволствие 
гледаха и слушаха из-
пълнението на своите 
деца, като тайничко 

им се възхищаваха и от сърце благодаряха на учителките за наученото от децата.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов, както всяка година, така и тази по случай Де-

нят на детето беше осигурил средства за играчки за всяко детско заведение от общината – 
за 14-те детски градини и 5-те детски ясли.  За всички групи бяха закупени детски играч-
ки, а децата от предучилищните групи получиха и своя специален подарък от общинското 
ръководство и свидетелство за завършване на подготвителната група от детската градина.
Изминалата  седмица бе изпълнена и с тържества посветени на малките „абитуриенти”, 

които ще бъдат първокласници наесен. Те също бяха в трепетно очакване, защото се сбо-
гуваха по своеобразен начин с живота в детската градина и знаеха, че им предстои още 
по-вълнуващото преживяване – училищният живот. 
Колективите в детските градини се сбогуваха с най-големите си възпитаници с пожела-

ние за здраве, много радостни и щастливи моменти, както и сполука в училище.
Тържествата завършваха с искрени пожелания децата ни да растат в мир, доброта и 

обич, за да израснат спокойни, уверени в себе си, можещи млади хора, които да напра-
вят светът ни по-хубав и смислен.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА МЛАДИ ХОРА 
Краен срок: 15 юни 2018 г. 
Тази програма е дейност в рамките на Гло-

балната програма за действие на ЮНЕСКО за 
обучение за устойчиво развитие.
Тема: „Промяната, която искам да направя“
Конкурсът се провежда в две възрастови 

категории:
- Деца (на възраст до 14 години);
- Младежи (на възраст 15-25 години).
Есетата следва да бъдат на 700 думи или 

по-малко на английски, френски, испански 
или немски, или 1600 знака или по-малко на 
японски, без заглавието на есето и заглавната 
страница. 
За: Всеки на възраст до 25 години.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „THE GLOBAL STUDY AWARDS 2018“ 
Краен срок: 20 юли 2018 г. 
Главната цел на наградата е да насърчи младите хора да учат в чужбина като част от 

висшето си образование, за да изживеят и изследват нови страни, култури и езици. Ето 
защо британският съвет IELTS, Асоциацията ISIC и StudyPortals стартираха наградите 
за глобално обучение. Глобалните награди за обучение признават чуждестранните сту-
денти като положителен, променящ живота опит за много ученици, отваряйки умовете 
си към алтернативни начини на лична и професионална кариера, както и насърчаване 
на междукултурното разбирателство и толерантност.
За: Кандидати на възраст над 18 години от 1 януари 2018 г., които са направили тест 

IELTS в център на Британски съвет и имат валиден формуляр за изпитване (TRF), из-
даден от Британския съвет след 1 юни 2017 г. 

5 Юни 2018, Вторник, 
Световен ден за защита на околната среда 
Световният ден за опазване на околната сре-

да. Чества се от 1973 г. по решение на конфе-
ренцията на ООН по проблемите на околната 
среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На 
този форум е приета Декларация за околната 
среда - първият международен договор за 
принципите за екологична защита на Земята. 
Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП). 
Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на 
околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, политически и об-
ществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. 
Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание. В сливенския 
регион се намира природния парк „Сините камъни”, който заедно с други 
зони попада под директивата за птиците по местобитанията. Областта е на 
второ място в България по значение на опазване на световно застрашения 
царски орел. В района се намира и единственото място в страната, където се 
струпват млади и неполово съзрели орли. Тук те се хранят до възраст, до която 
могат да формират нови двойки. Мястото е от световно значение за гнезденето 
на ливадния дърдавец и е значимо за ЕС за опазването 
на видове, гнездящи в голяма численост като – черен и 
бял щъркел, осояд, поен и ням лебед, орел змияр, малък 
креслив орел, скален орел и други хищни птици.

 6 Юни 2018, Сряда,
 Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
 На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов – бъл-

гарски поет. През 1961 г. завършва Българска филология 
в СУ “Климент Охридски”. Работи като литературен кон-
султант във вестник „Народна младеж“. От 1968 г. е към 
писателската група при ЦС на българските профсъюзи, 
редактор в отдел „Поезия“ на списание „Пламък“. Първата му публикация е 
от 1949 г. във вестник „Сливенско дело“. През 1997 г. получава наградата „Ив. 
Вазов“ за цялостното си литературно творчество. Някои от най-известните му 
книги са: „Ако нямаше огън“ (1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 
г.), „Стени“ (1964 г.), „Живей така, че … Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), 
„Тетрадка по всичко“ (1980 г.), „Отворен кръг“ (1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), 
„Любовна лирика“ (1990 г.; 2. изд. 1992 г.), „Още съм жив“ (1993 г.). Автор е 

на пиеси, есета, пътни бележки и други. 
8 Юни 2018, Петък, 
Световен ден на океана
 Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на участни-

ците в Конференцията на ООН за околната среда и 
развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3- 14 юни 
1992). Одобрен с резолюция A/ RES/63/111 на Общото 
събрание на ООН от 5 декември 2008 г. 

9 Юни 2018, Събота,
Международен ден на архивите 
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на 

Общото събрание на Международния съвет на 
архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 
г., за да се обърне вниманието на световната 
общественост върху значението на архивното 
наследство като ценно свидетелство за ико-
номическото, политическото и социалното 
развитие на човечеството. Годишнина от създаването /1948/ в Париж на 
Международния съвет на архивите под егидата на Организацията на ООН 
по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 

10 Юни 2018, Неделя,
Национален празник на Португалия
 Националният празник на страната се отбелязва като Денят 

на Португалия и португалските общности /1580 г./.
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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

Всеки човек има странности, недостатъци, до-
бри и лоши черти. Аз също. Защо тогава толкова 
се дразня от несъвършенствата на хората около 
себе си. Защо негодувам всеки път, когато някой 
не постъпва според личните ми планове, очаква-
ния и принципи. Какво да направя? Да ги отрежа? 
Е, чак пък толкова! Може би да се опитам да ги 
променя? Трудна работа... Или пък да си се дразня 
тихо и кротко... Това пък съвсем не върши работа.
Тази кратка притча ми подсказа чудесно реше-

ние на въпроса. И веднага реших да го изпробвам. 
Лесно е, работи безотказно. Може да се прилага 
по всяко време на денонощието, за хора, събития 
и ситуации. Дори може да е забавно...
Един човек от сутрин до вечер се трудел в 

своята градина, но напролет тя се обсипвала с 
огромно количество глухарчета, които задушавали 
посевите му. Какво ли не правил, за да се отърве 

от тях, как ли не се борил с упоритото растение, 
а те ставали все повече и повече. Накрая, отчаян, 
отишъл за съвет при един мъдър човек.

– Всичко опитах, но не мога да спася градината 
си от тези глухарчета! Кажи ми, учителю, какво 
да правя?

– Научи се да ги обичаш – казал старецът.

ПРИТЧА:  ДНЕС ИЗБИРАМ: ДА ПРИЕМАМ ХОРАТА ТАКИВА, КАКВИТО СА                

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 31.05.2018 г.
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Въпрос: Желая да прекратя трудов договор 
поради заболяване. Имам епикриза след болничен 
престой и операция. Трябва ли да представя други 
документи пред работодателя, за да получа пола-
гащите ми се две брутни заплати по КТ.
Отговор: Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 

труда /КТ/, работникът или служителят може да пре-
крати трудовия договор писмено, без предизвестие, 
когато не може да изпълнява възложената му работа 
поради заболяване и работодателят не му осигури 
друга подходяща работа съобразно предписанието 
на здравните органи; Прекратяването на трудовия 
договор на това основание е допустимо при невъз-
можност да се изпълнява работата поради заболяване 
и наличие на предписание на здравните органи за 
осигуряване на друга подходяща работа, но работода-
телят не осигури такава. Заболяването следва да бъде 

До 14-ти юни: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-деклара-

ция по ЗДДС, заедно с отчетни ре-
гистри и внасяне на дължимия ДДС 
за данъчния период - месец май. 

2. Подаване на VIES-декларация 
от регистрирано лице, което е из-
вършило вътреобщностни достав-
ки, доставки като посредник в тристранна операция 
(с изключение на получено авансово плащане (ця-
лостно или частично) от посредник в тристранна 
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 
от ЗДДС (включително получените авансови плаща-
ния), с място на изпълнение на територията на друга 
държава членка за данъчния период – месец май.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец май 2018 г. 
До 15-ти юни: 
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за юни за 

корпоративния 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 май.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец май.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец май.
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НАД 2,3 МЛН. ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИ ЗА
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ 
НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД  
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 2 371 474 лева 

по Схемата за държавна помощ за компенсиране разхо-
дите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на 
мерки по Националната програма за контрол на вреди-
телите по трайните насаждения през зимния период на 
2018 година. Субсидии получиха 2 484 производители, 
които отглеждат трайни насаждения, ягоди и малини.

  Финансовата помощ е до 270 лева на хектар с ДДС. 
Тя покрива направените разходи за зимните пръска-
ния, които се прилагат в периода след преминаване 
на студовете до набъбване на плодните пъпки.
Средствата се изплащат само за препарати, закупе-

ни от лицензиран представител или фирма. Другото 
изискване е те да са включени в публичния регистър 
на БАБХ за разрешените за употреба продукти за 
растителна защита.
Ресурсът по схемата е увеличен с решение на УС на 

ДФЗ и за тази година са одобрени общо 4 700 000 лева. 
Неусвоеният през пролетта ресурс ще бъде разпределен 
за есенния етап от прилагане на помощта. Схемата има 
за цел да ограничи максимално загубите на земедел-
ските стопани от разпространението на вредители по 
овощните насаждения, по ягодите и малините.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ВЕЧЕ ПОДАВАТ
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БОЛНИЧНИТЕ ПОЧТИ 

ИЗЦЯЛО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  
Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториални-

те поделения на Националния осигурителен институт 
(ТП на НОИ) основни документи за изплащане на 
паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване (ДОО) от осигурителите 
и самоосигуряващите се лица, са подадени по елек-
тронен път.
Това показва справка от Интегрираната система за 

електронен обмен на документи и данни, която се 
администрира от осигурителната институция. Тази 
система съдържа работодателската част от докумен-
тацията, която се подава към НОИ след издаването на 
болничните листове или след подаване на заявления за 
майчинство, и на базата на която се преценява правото 
на парично обезщетение.

Справката показва, че в ТП на НОИ през миналата 
година от осигурители и самоосигуряващи се лица са 
приети общо 3 297 692 основни документи за изпла-
щане на парични обезщетения. Най-голям е делът на 
постъпилите данни по електронен път – 2 292 452 или 
89,5% от всички подадени документи. На електронен 
носител в териториалните поделения е приета 8,9% от 
информацията, а на хартиен носител – 1,6%. Спрямо 
2016 г. се наблюдава увеличение с 3,3% на приетите 
през интернет данни, което е за сметка на другите 
способи за подаване.
През 2017 г. най-голям е броят на представените 

данни в ТП на НОИ София-град - над 32% от всички 
документи са насочени именно към тази структура на 
института. Процесът в това териториално поделение 
е почти изцяло електронизиран – 92,2% от данните 
към него са подадени по електронен път. Сходен е 
този показател в други три ТП на НОИ: Ловеч (92,4%); 
Пловдив (91,7%) и Варна (91,1%).
Електронизацията на подаването на работода-

телската част на документацията е вторият етап от 
дигитализацията на процеса по изплащане на парич-
ните обезщетения и помощи от ДОО. Тя е внедрена в 
средата на 2015 г. и функционира от началото на 2016 
г., като чрез нея се постигна значително съкращаване 
на реалните срокове за плащане.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА БОРДНАТА 
КАРТА ЗА САМОЛЕТЕН ПОЛЕТ 

Бордна карта, онлайн регистрация или чек-ин 
трябва да направя преди полета си? Как и кога да го 
направя, задължително ли е?
Независимо, че популярността на самолетния 

транспорт расте с огромни темпове през последните 
години, въпроси от този род масово са на дневен ред, 
коментират експертите от онлайн агенция eSky.
Можете да срещнете и трите термина, но те озна-

чават едно и също нещо – процесът по регистрация 
за полет (чек-ин) завършва с издаването на бордна 
карта – документът, който реално ви дава право да се 
качите на определен полет. Ако нямате бордна карта, 
няма да ви допуснат в самолета, независимо че сте 
купили самолетен билет. 
Какво представлява бордната карта?
Обикновено информацията, изписана на бордната 

карта, включва имената на пътника, номер на полета, 
маршрут, мястото на борда, номер на гейта (изхода), 
краен час за качване в самолета и баркод. Заедно с 
личната карта или паспорта, това са документите, 
които трябва да представяте на всички проверки на 
летището, както и при качване на борда.
Как става издаването на бордна карта?
Можете да получите бордната си карта по два начи-

на. Единият е на място на летището, от съответното 
гише за регистрация, предоставяйки на служителя 
документа си за самоличност. Другият вариант е да 
я изготвите предварително, въвеждайки необходи-
мите данни в онлайн 
регистрационна фор-
ма, която ще откриете 
на сайта или мобил-
ното приложение на 
авиокомпанията или 
агенцията, от която сте 
закупили билетите си.
Онлайн регистраци-

ята и съответно изда-
ването на бордна карта 
онлайн се прави поотделно за всеки пътник и всяка 
отсечка от пътуването. След като въведете данните 
на всички пътници, системата ще генерира бордните 
карти, които следва да носите със себе си на летището 
(принтирани или в електронен вариант). В случай, 
че имате предварително изготвена бордна карта и не 
носите багаж за регистриране, можете да преминете 
директно към проверките за сигурност, без да минавате 
през регистрационнно гише. 
Безплатно ли е издаването на бордна карта?
Да, но трябва да знаете, че при някои авиокомпании 

е задължително да сте я направили предварително 
(онлайн), и да я носите със себе си на летището. Тези 
авиокомпании налагат доста високи глоби за издава-
не на бордна карта на летището (от 45 евро нагоре, в 
зависимост от маршрута и сезона).
В зависимост от авиокоманията съществуват и раз-

лични ограничения във връзка със срока за онлайн 
регистрация. При редовните авиокомпании тя обик-
новено е налична между 24 и 2 часа преди полетното 
разписание и не е задължителна. Срокът за задължи-
телната онлайн регистрация при някои нискотарифни 
авиокомпании следва да бъде указан в потвърждението 
ви за покупка на самолетен билет.

„Често хората са объркани, не знаят какво точно 
трябва да направят или изобщо забравят за бордните 
си карти.“ – коментира управителят на eSky. Затова 
се стараем да поддържаме безупречна система, която 
да информира своевременно пътниците за задължи-
телната онлайн регистрация, за да се избегнат глоби 
на летището.
А най-новата тенденция, която се използва все повече 

от пътниците, е поръчката на специална услуга, чрез 
която бордната карта се изготвя вместо вас от турис-
тически консултант и се изпраща директно на имейла 
ви. Така не се налага да помните дати и срокове за 
регистрация и да се тревожите за бордната си карта“. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2018г.

установено от здравните органи /лекуващ лекар, ЛКК 
или ТЕЛК/ със заключение, удостоверяващо промяната 
в здравословното състояние на работника или служите-
ля, и предписание за работа, която би била подходяща за 
състоянието му. Неосигуряването на подходяща работа 
от страна на работодателя е основание за работника 
или служителя да упражни правото си на прекратяване 
на трудовото правоотношение без предизвестие. В чл. 
222, ал. 2 от КТ е предвидено, че при прекратяване на 
трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 
9 и чл. 327, т. 1) работникът или служителят има право 
на обезщетение от работодателя в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако 
има най-малко 5 години трудов стаж и през последни-
те 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на 
същото основание.

Въпрос: Всеки месец ми се изписва лекарство-
то Amolodipine/Valsartan Mylan 5mg/160mg, на 
09.04.2018г получих за м.април, на 09.05 не успях 
да го намеря/няма го в складовете/. На 14.05.2018г 
го открих на ул. Н.К. 9 Аптека с ЕИК xxxxxxxxxxx. 
Казаха ми, че не мога да го закупя с отстъпка по 
Здравна каса, защото ми е изтекъл срока. Въпроса 
ми е какъв е срока /според мен е 10 дин/ и защо не се 
спазва срока в тази аптека. 
Отговор: От написаното не става ясно на коя дата е 

издадена рецептата и какъв вид е - обр. МЗ-НЗОК № 5 
т.е. единична или  обр. МЗ-НЗОК № 5А - с три отрязъка, 
за да Ви се отговори конкретно.
Уточняваме, че съгласно член от индивидуалния 

договор на аптеката с НЗОК/РЗОК при липса или не-
достатъчно налично количество на лекарствен продукт 
в аптеката, магистър-фармацевтът се задължава да го 
достави не по-късно от 24 часа, считано от момента на 
постъпване на рецептурната бланка. В този случай да-
тата и часът на постъпването на рецептата се отразяват 
върху нея. Невъзможността се удостоверява с писмен 
отказ за доставка от търговец на едро до Изпълнителя 
или с други подходящи писмени доказателства. При 
отказ на търговеца да достави лекарствения продукт 
аптеката е задължена да уведоми фирмата производи-
тел и вносител, за да получи информация за времето 
на доставка на същия. Договорът за доставка на ле-
карствени продукти е между аптеката и търговеца на 
едро. НЗОК не определя търговците на едро, които ще 
дистрибутират съответния лекарствен продукт, те се 
посочват от Притежателя на разрешението за употреба 
в писменото заявление.
Задължението на НЗОК е да заплаща за лекарствени 

продукти, включени в Позитивния лекарствен списък 
и предназначени за домашно лечение на заболявания. 
Фирма Mylan S.A.S., Франция не е уведомила НЗОК, 

за спиране на вноса или затруднения с доставката на 
лекарствения продукт Amlodipine/Valsartan Mylan Film 
coated tablet 5 mg/160 mg.           
В случай че здравноосигуреното лице (ЗОЛ) не е 

доволно от обслужването в аптеката, може да подаде 
жалба до директора на районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК), където е направило своя избор на личен 
лекар, като представи доказателствен материал. За 
изясняване на фактите, изложени в жалбата, контрол-
ните органи извършат проверка и за резултатите от нея 
жалбоподателят получава писмен отговор.



ВИЕНЕ НА СВЯТ, ЗРИТЕЛНИ СМУЩЕНИЯ... 
СИМПТОМИ, КОИТО НЕ СА ЗА ПОДЦЕНЯВАНЕ
Имате чувството, че краката ви потъват в пода, наоко-

ло всичко се върти, зрението ви се замъглява, изпитвате 
гадене... Трябва ли това да ви тревожи? Тези симптоми 
не са за подценяване, въпреки че в повечето случаи гово-
рят за невинни неразположения.
Световъртежът е въпрос на равновесие
Мозъкът и по-точно неговата част, наречена малък 

мозък, отговаря за положението на тялото и ръководи 
движенията. За тази цел той си служи с информациите, 
които му изпращат вътрешното ухо, очите и мускулите.
Вътрешното ухо е центърът на равновесието. В него 

се съдържат канали и два отолитни органа, покрити с 
фини реснички, на чиито върхове са разположени кал-
циево-карбонатни кристали (отолити). При ускорение 
на тялото те огъват ресничките, това дразнение стиму-
лира вестибуларните нерви и те изпращат информация 
директно на мозъка, а той от своя страна адаптира дви-
женията ни спрямо пространството.
Очите предават към мозъка образи на околната среда, 

а мускулите и рецепторите, разположени по долната част 
на ходилата, дават допълнителни индикации за позици-
ята и движенията на тялото.

 Защо ни се вие свят?
В повечето случаи вие-

нето на свят се дължи на 
дисфункция на информаци-
онните сигнали, тоест могат 
да бъдат резултат от локо-
моторен проблем, зрително 
смущение или проблем на 
вътрешното ухо.
Вестибуларната система е 

разположена в близост със слуховия апарат. Поради това 
всяко едно слухово смущение, отитът или запушването 
на ухото с ушна кал може да доведе до виене на свят.
В други случаи загубата на равновесие се дължи на не-

правилно „поведение” на отолитите, които подават фал-
шиви информации към мозъка.
При възпаление на вестибуларните нерви в резултат на 

вирусно заболяване също може да се стигне до загуба на 
равновесие и гадене. Това неразположение трае не пове-
че от 15 дни.
Мениеровият синдром е заболяване, което засяга хора 

на възраст между 40 и 60 години. Той се характеризира 
със силно виене на свят, съпроводено от шум в ушите. 
Неговите симптоми са временна загуба на слуха, главо-
болие, усещане за запушено ухо.

 Опасно ли е виенето на свят?
По принцип виенето на свят не е признак за влошено 

здравословно състояние, но има случаи, в които причи-
ните са много сериозни – мозъчен инсулт, тумор в мозъ-
ка, епилепсия, множествена склероза.
При възрастните хора мускулите и вестибуларни-

ят апарат се износват с годините. Освен това зрението 
намалява или се влошава при високо кръвно налягане 
например. Виенето на свят в третата възраст трябва да 
бъде наблюдавано от лекар, защото може да е резултат 
от неправилна дозировка на лекарства, сърдечносъдови 
проблеми или влошено кръвообращение. При загуба на 
равновесие са възможни падания и травми.
Какво причинява зрителните смущения?
Окото се състои от роговица, ирис, зеница, ретина, 

стъкловидно тяло и оптичен нерв. Всички тези части 
изпълняват специфичните функции да предпазват окото, 
да обработват образа и да информират мозъка.
Когато зрението е нарушено, причината може да е в 

банално неразположение без последствия за здравето на 
очите, но може и да е признак на по-сериозно заболяване.
Ако образът пред очите ви се замъглява и ви е трудно да 

видите на фокус близък или далечен предмет, вие страда-
те от зрителни смущения. Те могат да се дължат на:

• умора в края на деня, прекалено дълго задържане 
пред светещия екран на компютъра или телевизора.

• късогледство или далекогледство, за които още нищо 
не знаете. След 45-годишна възраст повечето хора имат 
далекогледство.

• глаукома – заболяване, което атакува директно зрени-
ето и се характеризира със симптоми като гадене, повръ-
щане, болка в очите.

• катаракта или перде на окото – появява се при въз-
растни хора над 65 години.

• хипертония, диабет и сърдечносъдови засолявания.

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ КЪРТИЦИТЕ     
Има много начини за пропъжда-

не на къртицата. Всички те са на 
основата на острия слух и силното 
й чувствително обоняние (празни 
бутилки, кречетала, ултразвукови 
устройства). Разбира се, че тези 
методи ще пропъдят младите кър-
тици, търсещи си място за засел-
ване, но всички сме виждали кър-
тичини непосредствино до щумна градска или селска 
улица. Е, тогава въпросните кречетала, метални капач-
ки от буркани на прът, съвсем не изглеждат на място 
в градината. Ефект може да има, ако плашещите ус-
тройства действат целогодишно, включително и през 
зимата. Това се отнася и за ултразвуковите отблъск-
ващи устройства, каквито вече се продават. Къртици-
те не спят през зимата – затова е нужно отблъскващи-
те устройства да работят целогодишно.Те трябва да 
се поставят не в къртичината, а в плътна почва, тъй 
като там звукът се разпространява по-добре.
Ако в ходовете поставите листа от ароматни расте-

ния, къртиците просто няма да ползват вече този ход. 
Но пък за сметка на това ще си изровят нов ход, там 
където най-малка очаквате.
Ефективна е борбата с капани. Използването на ка-

пани за къртици в градината, в тревните площи е ефек-
тивно, защото там живеят само по няколко къртици.
Капаните за борба с къртиците ограничават числе-

ността им. Те са най-ефективни напролет и есен и 
то след дъжд. Къртиците обичат да копаят в рохкава 
почва, също и в пясък - това са местата, където може 
да се постави капана.
Домашен капан - това е един от най-ефективните 

капани за къртици. По средата на действащ тунел, на 
по-ниска от неговата дълбочина се изкопава дупка в 
която се поставя тенджера или друг такъв съд с вмес-
тимост 3-4 литра. Може да има вода в съда, а може 
и да няма. Ямата се закрива внимателно за да няма 
приток на светлина. Попадайки в съда-капан кърти-
цата не може да излезе оттам.

БРОНЗОВИ ЛИСТА ПРИ КАРТОФИТЕ         
Особено силно дефицитът се изра-

зява на торфени и наводнени площи. 
Причина за заболяване на растенията 
е натрупването в клетките на амо-
нячен азот при недостиг на калий. 
Често възниква след варуване на 
почвата, тъй като тогава се увеличава 
потребността на растенията от калий. 
Топлото и сухо време засилва симпто-
мите на недостатъка на този елемент.
Първите признаци на това неинфекциозно заболя-

ване се изразяват в тъмнозелено оцветяване на расте-
нията в ранния период на растеж. След това листата 
стават бронзови на цвят, жилките престават да растат, 
от което листата стават като набръчкани и се завиват 
надолу. При остър глад листата и стеблата загиват. За 
да се намалят последствията на това заболяване се 
препоръчва при първи признаци на калиев глад рас-
тенията от картофи да се подхранят с калиеви торове 
по норми препоръчани от агрохимическа лаборатория.

МАЛИНОВОТО КОМАРЧЕ ЛЕТИ ПРЕЗ МАЙ         
Неприятелят има 3-4 поколения 

годишно. Възрастното на малино-
вото комарче се появява през май. 
Женската снася яйцата си по млади-
те издънки. Ларвата след излюпва-
нето е жълтеникаво бяла, а по късно 
оранжево-червена. При вгризване в 
леторастите ларвата образува ранич-
ки, през които бързо проникват гъбни 
болести.Ларвите на малиновото комарче се хранят с 
тъкани под епидермиса на едногодишните леторасти. 
Повредените стъбла линеят и увяхват, от тях не из-
растват издънки и не се образуват пъпки. 
Борбата срещу неприятеля се води преди цъфтежа 

срещу възрастните, преди яйцеснасяне. Регистриран 
инсектицид е Калипсо 480 СК. Към разтвора се при-
бавя и фунгицид за борба с дидимелата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

СИНАП - SINAPIS ARVENSIS   
Едногодишно тревисто растение с разклонено, 

облистено стъбло, високо около 30-60 см, обикно-
вено покрито с прости, твърди, разперени власинки. 
Листата с дръжка, яйцевидни или продълговати, 
най-долните почти лировидно нарязани до непра-
вилно назъбени, дълги до 20 см, стеснени в дръжка, 
покрити с власинки, 
рядко голи. Горните 
листа приседнали, 
удължено ланцетни, 
със заострен връх, 
неравномерно назъ-
бени, по-малки, влак-
нести до голи. 
Съцветията гроз-

довидни, сбити, дъл-
ги 2-5 см, с цветни 
дръжки, дълги 3-8 
мм. Чашелистчетата 
дълги 4-6 мм, ресни-
чести. Венчелистче-
тата 4, жълти, обра-
тно яйцевидни, почти 
двойно по-дълги от 
чашката. Шушулката 
цилиндрична, дълга 
до 5 см, на върха с 
конично носче, поч-
ти несплескано. Се-
мената почти черни, 
гладки, 8-17 на брой.
У нас като плевел и като културно растение се 

среща още — бял синап (Sinapis alba L.). 
и черен синап Brassica nigra (L.) Koch (Sinapis 

nigrs L.) Горните му стъблени листа са с дръжка, 
носчето на шушулката е силно странично сплескано, 
а семената са 4-8 на брой, жълти до жълто-кафяви, 
с ямички по повърхността.

 Среща се из орници, угари, като плевел в ниви, 
зеленчукови градини и дворове в цялата страна до-
към 1200 м н. в. Цъфти от май до октомври.
За лечебни цели се използуват семената (Semеn 

Sinapis nigrae) и получените от тях синапово брашно 
(Farina Sinapis) и синапов спирт (Spiritus Sinapis).
Съставки: Синапеното семе съдържа до 7% тио-

гликозида синигрин, който в присъствие на вода и 
под действието на ферментния комплекс мирозиназа 
отделя т. нар. етерично синапено масло (Oleum Sinapis 
aethereum). съставено главно от алилизотиоцианат. В 
синапеното семе се съдържат още около 30% тлъсто 
масло, съставено главно от глицериди на еруковата 
киселина, белтъчини, слузни вещества и др.

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Депутат срещнал селянин и го попитал:
- Ти колко си учил, байчо?
- Епа, завършил съм трето отделение.
- А аз съм завършил основно образование, техникум, 

имам и две висши образования - общо съм учил 25 години.
- Малее! Епа ти ептен нищо не си знаял, бе!
Веднъж един беден евреин, живеещ единствено със 

сляпата си майка, толкова дълго се молил на Бог, че Той 
се смилил и му казал:

- Добре, ще ти помогна, но ще изпълня само ЕДНО твое 
желание.
Евреинът без да мисли дълго поел въздух и започнал:
- Искам моята болна и сляпа майка да може да види, 

как красивата ми жена слага диамантено колие на шията 
на любимата ми дъщеря в скъпата ми кола, паркирана до 
басейна на разкошната ми къща на собствения ми остров!!!

епутат срещнал селянин и го попитал:

ПЪЛНЕНИ ГЪБИ СЪС СПАНАК И 
КРЕМА СИРЕНЕ

Продукти:
• Около 10 по-едри гъби
• 1 чаша почистен спанак
• крема сирене
• 1 яйце
• кашкавал за поръсване
• масло
 Начин на приготвяне:
Гъбите се измиват, махат 
им се пънчетата и се на-
реждат в тава. На дъното 
на всяка гъба се слага малко масло.
Прави се смес от нарязания на ситно спанак, пънче-
тата, крема сиренето и яйцето.
Ако е много гъста се разрежда с малко прясно мляко 
или вода. Гъбите се напълват със сместа и отгоре се 
поръсват с малко настърган кашкавал.
Пекат се около 20 минути на 200 градуса.


