
6 - 12 август 2018г., година (XIV), 32 /666

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

Започна приема на заявления-декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани 
в първи клас на държавно или общинско училище.
Помощта е предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019г. 

Необходимите документи са: заявление-декларация /по образец/; удостоверение за брутните 
месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца спрямо подаване на заявлението-де-
кларация; удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от учебното заведение; в 
случай на дете, настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето – копие от заповедта на директора на Дирекция „Социал-
но подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето; лични карти на родителите /
за справка/; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /в случай на дете с вид и степен на увреждане/; 
при необходимост се изискват и други документи.
Срокът за подаване на заявленията-декларации е до 15 октомври.  Размерът на еднократната 

целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г., определен с Поста-
новление № 113/25 юни на Министерския съвет, е 250.00 лв.

ЗЗ

Месечният размер 
на целевата помощ за 
отопление за предсто-
ящия зимен сезон ще 
е 74,83 лв. Общият 
размер на помощта за 
целия отоплителен пе-
риод 1 ноември 2018 
г. – 31 март 2019 г. ще 
се увеличи на 374,15 
лв. Сумата е с 9,05 лв. 
по-висока в сравнение 
с изплащаната през миналата зима. Новият размер на помощта е оп-
ределена със заповед на министъра на труда и социалната политика. 

 Съгласно нормативната уредба месечният размер на целевата по-
мощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 
385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощ-
на електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електро-
енергията за битов потребител към 31 октомври на текущата кален-
дарна година. Право на целева помощ за отопление имат лицата и 
семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца 
преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък 
или равен на диференцирания минимален доход за отопление и от-
говарят на условията, регламентирани в Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане.

 Кандидатстващите за целева помощ могат да подават документи 
в дирекциите „Социално подпомагане“ до 31 октомври 2018 г. Заяв-
ленията се подават по настоящ адрес на кандидатите. Увеличението 
на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на 
достъп до този вид помощ.

 За миналия отоплителен сезон 2017/2018 г. беше изплатена пус-
ната енергийна помощ на 204 635 лица и семейства на обща стой-
ност 74 323 833 лв.

 Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за ото-
пление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за соци-
ално подпомагане в раздела „Административни услуги“ на следния 
линк http://www.asp.government.bg/web/guest/services.

ЗАБРАНЯВА СЕ ГРУПОВИЯТ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен 

Порожанов се забранява груповият лов на дива свиня. Тя се издава 
на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и 
след постъпило предложение от изпълнителния директор на Българ-
ската агенция по безопасност на храните с №13-1924 от 24.07.2018 г.
Приетите изменения и допълнения в Закона за лова и опазване 

на дивеча, които регламентират груповото  ловуване на дива свиня 
през летните месеци извън досега определения срок, вкл. и в сряда, 
са недостатъчно добре съобразени и консултирани по отношение 
безопасността при провеждането на ловните излети. В момента 
буйната растителност и плътната листна маса в горските терито-
рии силно ограничават видимостта, а респективно безопасността 
на лова. Това е сериозна предпоставка за възникване на инциденти, 
както за участниците в лова, така и крие рискове за живата и здра-
вето на пребиваващите в гората горски работници, туристи, гъбари, 
билкари и др. Статистиката показва, че по-голямата част от злопо-
луките по време на групово ловуване през последните години са 
ставали, когато листната маса в гората още не е опадала.
Направените изменения в Закона за лова и опазване на дивеча не 

са съобразени и с хуманното отношение към видовете дивеч, обита-
ващи горските територии. Приплодите на дивите животни от тази 
пролет  няма да могат да бъдат опазени от ловните кучета. Започва 
размножителния период на сърната, а през септември предстои и 
този на благородния елен.
В тази връзка съществува опасност  груповият лов на дива 

свиня да доведе до сериозни загуби на основните ловни видове, 
компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за 
благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни фи-
нансови щети.
Като мярка за 

редуциране на 
популацията от 
дива свиня зара-
ди опасността от 
възникване и раз-
пространение на 
африканска чума 
по свинете се пре-
поръчва засилва-
не на подборния 
лов от място.

ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ ДВЕ ГОДИНИ ЗА
ПЕНСИОНЕРИ С КНИЖКИ

Пенсионерите, които имат 
шофьорски книжки и са над 
65-годишни, ще се явяват през 
две години на медицински 
прегледи. Едва тогава ще мо-
гат да си презаверяват свиде-
телствата за правоуправление.
Това предвиждат промените 

в Закона за движение по пъ-
тищата, които все още не са 
гласувани, но приемането им 
се очаква в края на годината. 
Към момента законодателят 

е предвидил, че на всеки десет 
години те трябва да минават 
прегледи при личния лекар, а 
с документа, който им се изда-
ва, ще могат да си получават 
новите книжки.
Заради зачестилите инци-

денти с възрастни хора обаче вече се обмисля нов вариант, в който пенсионерите да трябва да пред-
ставят пълни изследвания, за да получат отново свидетелствата си. Те, както досега, ще струват 10 
лева и ще се издават от личния лекар. 

„Не може книжката да е безсрочна. С всяка изминала година след тази възраст хората получа-
ват различни заболявания, сетивата им се притъпяват, а освен това много болести се обострят“, 
обясниха от МВР. От там подкрепиха думите си и със статистика, според която загиналите при 
катастрофи възрастни хора са 179, а ранените за последната отчетна година са 1297. Като водачи 
смъртта си са намерили 53-ма души.
Само за няколко дни двама пенсионери пометоха пешеходци, а друг пък едва не уби 6-годишно 

дете, което все още е с опасност за живота. 
Тестове за пригодност на водачи на автомобили над 65-годишна възраст искат лекари.
Това е належащо, като се има предвид войната по пътищата. За любителите шофьори никога не 

се е изисквал преглед или тест от психиатър предвид тяхната психологична и психическа устой-
чивост, реакции и възможност за шофиране, коментират експерти. Такова изискване има само за 
професионалните водачи, коментират те.
Проверки на психичното състояние и поведенческите реакции трябва да се въведе и за люби-

телите като неизменно изискване при подновяване на шофьорските им книжки, които сега се 
сменят на всеки десет години. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ - ПЪРВОКУРСНИЦИ ОТПУСНАТИ ОТ БЧК 
Краен срок: 30 септември 2018 г. 
Стипендиите се отпускат чрез На-

ционалната дарителска Програма „С 
тениска на бала” на МОТО-ПФОЕ за 
подпомагане образованието на мла-
дежи без родител/родители.
Критерии към зрелостниците, които 

могат да кандидатстват по програмата 
„С тениска на бала”: 

1. Да е получил диплома за завър-
шено средно образование в текущата 
година и в същата година да e приет 
във висшe учебно заведение (ВУЗ) 
или лицензиран център за професи-
онално обучение (ЦПО). 

2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2017 година да е:
- зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), 

или
- да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за 

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

дителска грижа.

6 Август 2018, Понеделник,
Ден на милосърдието
 Посветен е на състраданието към жертвите на 

атомните бомбардировки, войните и тероризма. 
На този ден през 1945 г. над Хирошима е взривена 
първата в историята на човечеството атомна бом-
ба, градът е превърнат в руини, а десетки хиляди 
хора загиват. Денят се отбелязва от Националния 
музей „Земята и хората“ от 1998 г. Само на този ден в залата на Гигантските 
кристали се експонира „Камъкът от Хирошима“, който музеят е получил 
през 1997 г. от Президентството на България. Гранитният камък е част от 
трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на атомния 
взрив в 8.15 ч. сутринта на 6 август 1945 г. На него е изобразена релефно 
богинята на милосърдието. Изображението е гравирано на общо 188 къса, 
събрани от трамвайния участък на 200 метра северно от кота нула на атомния 
взрив и изпратено до 188 държави в света от Асоциацията „Камък за мир“, 
Хирошима . На този ден музеят кани всички на поклонение и полагане на 
цветя пред „Камъкът на Хирошима“. 
Преображение Господне 
Преображение Господне се чества от първите векове на християнството 

като спомен за небесната слава и мощ на Спасителя. Според легендата юдеите 
старателно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно тълку-
вали техния смисъл, като мислели, че Месията ще ги освободи от робството 
на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия 
престол. Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно 
царство, за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не 
били далеч от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният 
Месия. Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели 
кой сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, Синът Божий 
и Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете.

8 Август 2018, Сряда,
Имен ден празнуват Емилиян и Емилия 
На 8 август имен ден празнуват всички, 

които носят името Емилия (означава - съ-
перничка), Емилиян, Емилиянa. 

9 Август 2018, Четвъртък,
Ден на Нагасаки Япония 
Отбелязва се годишнината от атомната 

бомбардировка над града извършена от 
САЩ /1945/. Бомбата е пусната с парашут 

от американски бомбардировач B29 в 11.02 местно време, над 73 000 са жерт-
вите непосредствено след взрива (на 500 м над земята), а до края на 1945 г. 
броят им достига 140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 
килотона ТНТ, в нея е заложен плутоний за разлика от първата, разрушила 
Хирошима, в която е имало уран. Бомбата е от имплозивен тип с взрив, раз-
положен около сфера от естествен уран (отражател), която съдържа в себе 
си металически плутоний около 8-9 кг и неутронен инициатор от разделени 
полоний-210 и берилий под формата на топче. При имплозията металиче-
ската плутониева топка намалява размерите си и увеличава плътността си 
над два пъти, като достига коефициент на 
размножение около 1.2 - 1.3. 

10 Август 2018, Петък,
 Професионален празник на готвачите
 Чества се в деня на църковния празник Св. 

мчк и архидякон Лаврентий - покровител и 
закрилник на готвачите. За първи път в Бъл-
гария и на Балканите е отбелязан на 10 август 
2005 г. с шествие, организирано от Българската 
асоциация на професионалните готвачи.

11 Август 2018, Събота,
Годишнина от смъртта на Ванга
На 11 август 1996 г. умира пророчицата Ванга (Вангелия Пандова Гущерова 

1911 - 1996). Според регистрите на родния й град Струмица (дн. Македония) 
тя е родена на 3 октомври 1911 г. Българската администрация променя рож-
дената й дата на 31 януари 1911 г., като това се смята за втората рождена дата 
на пророчицата. През 1923 г. Ванга губи зрението си, след като в един летен 
ден застига вихрушка. В началото на 1941 г. за пръв път се проявяват пара-
нормалните й способности и ясновидска й дарба. Тя започва да предсказва 
на близки и познати съдбата на техни близки. Името й внушава респект не 
само у българите, но и у много руснаци, затова на 11 август - посетителите 
на къщата-музей на Ванга в Петрич влизат безплатно, съобщава градската 
управа. „Интересът на гостите в този ден е голям и това е нормално. Много 
хора, на които е помагала Ванга, я почитат на тази дата. Много хора посе-
щават и църквата в Рупите, изградена по заръка на Ванга. „Българи, гърци и 
руснаци палят свещи в храма, отрупаха гроба на леля Ванга със свежи цветя. 

12 Август 2018, Неделя,
 Международен ден на младежта
Отбелязва се 2000 г. с резолюция A/RES/54/120 на Общото събрание на 

ООН от 17 декември 1999 г., за да се поощри диалога между младежите от 
различни култури и диалога между поколенията.

Н О В И Н И
6 - 12 август 2018г., брой 32

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 31.07.2018 г.
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Един богат владетел имал красива и много 
скъпа каляска, цялата позлатена. Толкова си я 
обичал и харесвал, че не разрешавал никой друг 
да се вози в нея.
Дори издал сурова заповед: Който се осмели да 

се качи в каляската, ще бъде наказан със смърт.
Сред всички придворни имало един младеж, 

който бил любимец на владетеля. Навсякъде го 
давал за пример и го хвалел за добродетелите му. 
Един ден майката на младежа се разболяла теж-
ко. Било през нощта и момчето, не знаейки къде 
да търси помощ, излязло, качило се в царската 
каляска и тръгнало да търси лекар.
На сутринта се явил пред своя господар, пад-

нал на колене пред него и му признал за своето 
прегрешение.
А владетелят се обърнал към придворните и 

казал:
– Вижте, това е пример за синовна любов! Той 

е бил готов да пожертва живота си, за да спаси 
своята майка. Не само че няма да го накажа, но 
дори ще го възнаградя с една златна ваза.
На другия ден, докато царят и свитата му се 

разхождали в градината, царският любимец 
откъснал сочна праскова от едно дърво, отхапал 
от нея и почтително се обърнал към царя:

– Никога не съм опитвал толкова сладък и сочен 
плод! Опитайте го, господарю!

И му подал нахапаната праскова.
А владетелят отново се обърнал към прид-

ворните си:
– Вземете пример от него! Той е едно добро 

и благородно момче, което никога не забравя за 
господаря си!
Минало време и владетелят вече си имал нов 

фаворит, а за стария си любимец изобщо не се 
сещал. Дори не го поглеждал.
Един ден някой попитал какво се е случило, в 

какво се е провинило момчето, та си е спечелило 
царската немилост.

– Той беше единственият, който си позволи 
да наруши моята заповед и се качи в каляската 
ми. Да не говорим, че се осмели да ми предложи 
нахапан плод! Каква наглост и безочие! Този човек 
заслужава да загуби главата си!

ПРИТЧА ЗА ЦАРСКИЯ ЛЮБИМЕЦ    



До 10-ти август: 
ЗКПО 
Деклариране на направените за-

лози и данъка от организатори на 
хазартни игри и от оператори на 
телефонна 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 ус-
луга. Внасяне на този данък от операторите на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за да-
нъчния период - месец юли. 

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 (цялостно 
или частично) от посредник в тристранна операция) 
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка за 
данъчния период – месец юли.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юли 2018 г. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
6 - 12 август 2018г., брой 32

ФОНДОВЕТЕ НИ УВЕДОМЯВАТ
ЗА БЪДЕЩАТА ВТОРА ПЕНСИЯ

Дружествата за допълнително пенсионно осигуря-
ване ще са длъжни да ни информират за бъдещите 
плащания по втората ни пенсия. Това става ясно от 
промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), 
публикувани на сайта на финансовото министерство 
за обществено обсъждане.
Освен това фондът ще е длъжен да изпраща без-

платно на осигурените лица до 31 май всяка година 
извлечение от техните индивидуални партиди за 
предходната календарна година, както и да осигури 
възможност на всяко осигурено в него лице при по-
искване да получава информация за своята индиви-
дуална партида. Осигурените лица ще имат право да 
искат, а дружествата ще са длъжни да им предоставят 
информация относно постигнатата реална доходност 
по техните индивидуални партиди.
Пенсионноосигурителното дружество ще е длъжно 

при поискване да издаде на всяко осигурено лице 
или пенсионер уникален идентификатор, който да му 
осигурява електронен достъп до данните в неговата 
индивидуална партида и да му позволява да извършва 
справки и да проследява осигурителната си история, 
а също така да предостави на него или негов наслед-
ник в 7-дневен срок копие от електронен документ в 
електронното 
му  досие  на 
хартиен  или 
на електронен 
носител.
Промените 

предвиждат 
още пенсион-
ните  друже-
ства да могат 
да инвестират 
до  5% сред-
ства на фонд за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване по професионални схеми в корпоративни 
облигации, приети за търговия на многостранна сис-
тема за търговия (МСТ) или организирана система за 
търговия (ОСТ) в държава - членка на ЕС.
Средства от фонда ще могат да бъдат инвестирани 

и в акции, различни от акциите на предприятие за 
колективно инвестиране както и в права или варианти 
по тях, търгувани на МСТ или ОСТ в държава членка.
Премахват се и изискванията към инвестиционната 

дейност на чуждестранните институции за професи-
онално пенсионно осигуряване, управляващи профе-
сионални схеми на български предприятия.
Въведени са принципни изисквания за отчитане на 

дългосрочните интереси на осигурените лица и пен-
сионерите, справедливо разпределение на рисковете и 
ползите между поколенията и отчитане на екологични, 
социални и управленски фактори при инвестирането.
На 21 август изтича срокът за обществено му обсъж-

дане. До 17 май 2019 г. трябва да влязат в сила новите 
разпоредби, а преди това до 13 януари 2019 г. Коми-
сията за финансов надзор трябва да приеме наредбите 
по прилагане на Кодекса за социално осигуряване.

ДАВАТ ДО 50 000 ЛЕВА
МИКРОКРЕДИТ НА НОВИ ФИРМИ   

Oт 5000 до 50 000 лева кредит могат да получат 
собствениците на малък стартиращ бизнес. Микро-
кредитирането със споделен риск се осигурява със 
средства от оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” и цели да развие предприемаческите 
умения на начинаещите фирмаджии.
Това обяви зам.-министърът на труда и социалната 

политика във връзка с осъществяването на финансо-
вия инструмент за микрокредитиране.
Акцент се поставя върху стартиращите предпри-

ятия, създадени през последните 3 години, както 
и социалните предприятия. Приоритетно пари ще 
получават хора без работа над 6 месеца младежите 
до 29-годишна възраст, както и лицата с увреждания.
От това лято обаче, когато започва втората процеду-

ра за подбор на финансови посредници, има промени 
в условията за 
получаване на 
кредит.
Финансира-

нето от стра-
на на Фонда 
на фондовете 
ще нарасне до 
90%, а това от 
посредниците 
ще осигурява 
о с т ан а ли т е 
10%. Лихвите 

за кредита ще са в размер от 0% за първия тип фи-
нансиране, а обезпечението за съфинансирането ще е 
съобразно пазарната лихва. Срокът за погасяване на 
кредита е до 10 години, като има възможност първите 
2 години да се изплащат само лихви.
При собствениците на фирми кандидатстването 

ще отнема около месец, а бързината на процеса ще 
се определя от зрелостта на идеята и доколко добре 
е разработена тя в бизнес плана. В случая те няма 
да дават детайлни бизнес планове, а по-скоро ясна 
обосновка как смятат да използват парите.
За миналата година финансираните фирми набро-

яват 44, а раздадените средства са близо 700 хил. лв.
По думите на изпълнителния директор на Фонда на 

фондовете, очакванията за тази година са финансира-

ните стартъпи да достигнат 340. В момента парите са 
26.4 млн. лв., разпределени равномерно в 6 региона, 
най-активен от които е София.
През есента на 2018 г. пък кредитополучателите ще 

имат възможността да кандидатстват за т. нар. вирту-
ални ваучери от 5 хил. лв. за консултантски услуги, 
чийто срок е 1 година. Той може да бъде използван от 
кафенета, шивашки предприятия, както и софтуерни 
фирми, които работят в сферата на услугите.

„Идеите са много и са разнообразни”, коментира 
зам.-министърът на труда.
От началото на годината има 89 сключени договора 

в размер от близо 20 хил. лв., разпределени в 6 района.

БАГАЖ В САМОЛЕТА -
ПРАВИЛА И РЕСТРИКЦИИ 

Когато летим със самолет, едни от най-специ-
фичните правила са тези за багажа и е добре да ги 
познаваме, за да имаме безпроблемно и спокойно 
пътуване. Какви са ограниченията за ръчен и реги-
стриран багаж, както и какво можем и не можем да 
качим на борда на самолета, разказват експертите от 
онлайн агенция eSky.
Ръчен багаж
Без значение дали пътувате с редовна или нискота-

рифна авиокомпания, в цената на билета има вклю-
чен ръчен багаж с посочени от компанията размери, 
които не трябва да се надвишават. Ако това се случи, 
пътникът подлежи на санкции, а именно да заплати 
определена такса на летището. В повечето случаи 
позволеният за качване на борда ръчен багаж е с 
размери 55x40x23 см и тегло, което варира според 
авиокомпанията между 6 и 10 кг. Размерите на ръчния 
багаж се следят по-стриктно при нискобюджетните 
компании, при които е възможно, служител на ле-
тището да ви помоли да сложите багажа си в опре-
делените за това кошове. За да бъдете по-гъвкави, 
ползвайте сак, вместо твърд куфар.
Отскоро, две от най-ползваните в България нис-

котарифни авиокомпании въведоха ново правило, 
свързано с ръчния багаж. При липсата на закупен 
предварително приоритетен бординг е възможно 
ръчният багаж да бъде качен не на борда, а в багаж-
ното отделение.
Регистриран багаж
Все по-често редовните компании, по примера на 

нискобюджетните, не включват в цената на билета 
регистриран багаж, за да могат да предложат по-
ниски цени. Голям куфар може да се добави допъл-
нително, като цените варират според компанията, 
дестинацията и сезона. Размерите на регистрирания 
багаж са строго индивидуални за всяка компания, 
но в повечето случаи са доста големи и е трудно да 
бъдат надвишени. Тук по-важно е да се вместите в 
килограмите, които варират между 20 и 32 килограма.

Специален багаж
В тази графа влиза превоза на ски и водолазна 

екипировка, велосипед,дъска за сърф, стикове за 
голф, музикални инструменти и други. В повечето 
случаи услугата се заплаща допълнително и често се 
купува седалка за специалния багаж. Ако смятате да 
пътувате с такъв багаж, задължително се свържете 
своевременно с туристическата си агенция, за да ви 
съдействат, съветват експертите.
Забранени и позволени вещи
От съображения за сигурност са създадени меж-

дународни правила, определящи позволените и 
забранените за превоз в самолета вещи. Има неща, 
които могат да бъдат превозвани само в регистри-
рания багаж и не могат да бъдат качени на борда. 
Така например, позволените течности на борда на 
самолета са максимум литър, в оригинални опаковки 
не по-големи от 100 мл. Препоръчително е всички те 
да бъдат отделени в специално затварящо се пликче, 
за да можете да ги извадите лесно, ако се наложи да 
ги покажете при проверката. Остри предмети като 
нож, ножица, пила, тирбушон са строго забранени и 
ще ви бъдат конфискувани. Не слагайте в ръчния си 
багаж също сешоар и преса за коса.
В ръчния си багаж можете да носите лекарства 

за грип и настинка, а ако приемате по-специфични 
лекарства, носете ги в оригиналната им опаковка, 
заедно с рецептата.
Храна на борда се допуска в разумни количества 

и оригинална опаковка. Ако пътувате с бебе до 2 
години, без проблем можете да носите храна за него.
Ако имате съмнения дали това, което смятате да 

носите на борда, е позволено, поинтересувайте се 
предварително, за да имате спокойно и комфортно 
пътуване.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2018г.

Въпрос: Здравейте, във връзка с вземането на 
СЪГЛАСИЕ от пациентите, дошли с направление 
по НЗОК за обработване на лични данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679, където изрично тряб-

ва да се упомене и за какъв срок ще се съхраняват 
личните данни, моля за пояснение за какъв срок сме 
задължени от НЗОК да съхраняваме амбулаторните 
листове и данните на пациентите в базата данни 
в информационната система, например Хипократ. 
Как да постъпим, ако пациентът даде съгласие за 

съхранение на неговите данни за по-кратък срок от 
този, който изисква НЗОК. 
Отговор: Поставеният от Вас въпрос е изяснен в 

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 92 от 
22.11.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 27 
от 27.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.; изм. с Решение № 
3549 на ВАС на РБ от 20.03.2018 г. - бр. 29 от 30.03.2018 
г., в сила от 30.03.2018 г.), издадена от Министъра на 
здравеопазването, където е регламентиран срокът на 
съхранение на медицинската документация за профи-
лактичната дейност и диспансеризацията.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от посочената наредба,  ле-

чебните заведения съхраняват медицинската докумен-
тация за извършените от тях прегледи и изследвания 
три години след извършването им. В ал. 3 на чл. 29 от 
същия нормативен акт е предвидено, че след изтичане 
на срока по ал. 1 документацията на хартиен носител 
се предоставя на пациента, а при отказ или невъзмож-
ност от него да я приеме подлежи на унищожаване, 
докато информацията на електронен носител подлежи 
на архивиране, но е необходимо да бъде съхранявана 
в лечебното заведение една година след приключване 
на наблюдението на пациента поради избор на нов об-
щопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ 
лекар или приключване на диспансерното наблюдение 
по друг повод.
Съгласно чл. 67 от Закона за здравното осигуряване, 

данните за осигурените лица се съхраняват в НЗОК 5 
години след приключване на здравното им осигуряване, 
а за изпълнителите - 5 години след прекратяване на 
съответния договор с НЗОК.
Що се отнася до вземането на съгласие от пациентите 

във връзка с обработването на лични данни съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защи-
тата на данните, ОРЗД, GDPR), обръщаме внимание, че 
на интернет сайта на Комисията за защита на личните 
данни (КЗЛД) са дадени разяснения по прилагането на 
регламента относно случаите, в които администратори-
те/обработващите лични данни не следва да изискват 
съгласие от физическите лица, за да събират и обра-
ботват техни лични данни. Поместени са практически 
насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие 
за обработване на лични данни случаите, като е пояс-
нено, че когато администратор на лични данни прави 
преценка дали да обработва личните данни на базата 
на съгласие, той трябва да изследва обстоятелството 
дали не е налице друго правно основание за тяхното 
обработване, като например законово задължение или 
договор и са изброени случаите и професиите, при уп-
ражняването на които не се изисква съгласие от лицето, 
чиито данни се обработват.
Информацията е достъпна на посочените по-долу 

линкове:
https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1275
https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1163
https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1164
https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1163



4 НАЧИНА ДА СЕ СПРАВИТЕ
С МУСКУЛНИТЕ КРАМПИ

Какво представляват мускулните крампи?
Почти всеки човек поне веднъж в живота си е имал 

мускулни крампи. Мускулните крампи всъщност са не-
волно свиващи се мускули, които не се успокояват. Поч-
ти винаги мускулните крампи са придружени с болка, 
като най-често срещани са тези в областта на краката, 
както и на ръцете 
и врата.
Обикн о в е н о 

при крампи мус-
кулът се втвърдя-
ва. Мускулните 
крампи могат да 
продължат от ня-
колко секунди до 
няколко минути.
Мус кул н и т е 

крампи могат да 
се появят по време на физическа активност, почивка, 
дори по време на сън. 
Причините за мускулните крампи са многобройни - 

от недостиг на минерали, през дехидратация до страни-
чен ефект от лекарства. Преумората също е сред чести-
те причини за крампи.

 4 съвета за справяне с мускулните крампи
 1. Прием на магнезий
Допълнителният прием на магнезий е най-разпрос-

траненият съвет за борба с мускулните крампи. Маг-
незият успокоява мускулите и нервните окончания и е 
лесно решение. Макар да можете да си закупите маг-
незий във всевъзможни разновидности от всяка аптека 
и дори дрогерия, посъветвайте се с вашия лекар колко 
милиграма да е добавката, която взимате.

 2. Пийте повече вода
Дехидратацията също е сред често срещаните при-

чини за мускулни крампи. Приемайте препоръчаното 
количество вода спрямо теглото и физическата си ак-
тивност. Ако получите мускулни крампи, изпийте 2-3 
чаши вода, за да предотвратите нов спазъм поне в след-
ващите часове.

3. Масажи
Препоръчително е, ако често страдате от мускулни 

крампи, да сте физически активни. Но умерено! Може-
те всяка вечер да си правите 30-40-минутна разходка. 
Важно е да сте подходящо облечени, със свободни дре-
хи, както и с удобни обувки. Ако редовната физическа 
активност обаче не помага, препоръчително е да ходите 
на масажи. В случай, че нямате време или средства, ма-
сажите у дома също ще свършат работа.

 4. Раздвижете мускула
Когато получите мускулни крампи, най-често те са 

придружени с болка. В тези случаи вероятно много ви 
се иска просто да полежите и да изчакате да премине. 
Най-добрият начин да се преборите с крампите обаче е 
раздвижването. Стъпете на крака с крампи и постепен-
но отпуснете тежестта на тялото си върху него. Внима-
телно и бавно приклекнете въпреки болката. 

ЗАЩО РОЗАТА НЕ ЦЪФТИ?         
Розата може да не цъфти, ако е засадена на сянка.
Друга причина е лип-

сата на влага в почвата. 
При недостиг на влага 
розите спират да обра-
зуват издънки, листата 
повяхват и падат. Ако 
почвата просъхне силно 
по време на развитието 
на пъпки, в последствие 
дори усиленото полива-
не няма да помогне на розата да цъфне. При горещо, сухо 
време розите се поливат поне веднъж седмично с вода 
(10-15 литра на растение).
Ако растението изглежда здраво, зелено и красиво, 

но не цъфти, тогава възможната причина е излишъкът 
на азотни торове в почвата. Това води до бърз и бурен 
растеж на листата и липса на цъфтежа. При това поло-
жение се внася калиев тор, който стимулира образува-
нето на пъпки.
Важно е също, че розите предпочитат неутрална или 

слабо кисела почва. При много кисела или алкална почва 
розите се развиват и цъфтят слабо.

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ ПРЕМАХВАТ
ЛИСТАТА НА ПАТЛАДЖАНА     

Патладжанът е много взискателна култура към усло-
вията на отглеждане. Той не обича излишната влага, 
не търпи и суша. Растението обича подхранването, но 
не понася преторяването. Патладжанът се отглежда и 
вирее добре само в добре обработена, рохкава почва.
Дори при опитни градинари стои въпросът – да се 

премахват ли листата на патладжана?
Патладжанът има големи, нетипични за семейство 

Solanaceae листа. Той достига височина средно от 40-
120 см. За да се ограничи растежът на растението във 
височина, върхът му се прищипва.Това ще позволи да 
се развият повече плодове. 
Агрономите все още спо-

рят дали да се отстраняват 
листата на патладжана. 
Противниците на това смя-
тат, че така се нанася вреда 
и на без това крехкото стъб-
ло на растението и раните 
са врата за болести. Освен 
това листата закриват пло-
довете от пряка слънчева 
светлина, а патладжаните не понасят прегряване. 
Поддръжниците на премахването на листата на пат-

ладжана пък, смятат че това ще позволи:
Да се активира растежа на растението - този патла-

джан ще цъфти по-рано и по-рано ще формира плодове. 
Ще формира по- здрава коренова система, тъй като 

листата отнемат част от хранителните вещества на 
растението.
Ще се осигури нормален достъп за грижите към расте-

нието. Патладжанът по-лесно ще се поливат и окопават.
И все пак, задължително се премахват пожълтелите 

листа, листата повредени от въшки, белокрилки, акари. 
Отстранените листа се изгарят, а заразеното растение 
трябва да бъде обработено със специални препарати.

ПЪПКИТЕ ЗА ПРИСАЖДАНЕ СЕ ВЗЕМАТ
САМО ОТ ДОБРЕ УЗРЕЛИ РЕЗНИЦИ      

От изключителна важност за окулирането е пъпките, 
които ще се използват за присаждане да са добре оф-
ормени и достатъчно дебели. Такива ще намерите и 
вземете само от добре узрели леторасти. 
Зрелите леторасти могат да се познаят по лесното 
счупван е 
при прегъ-
ване.
Калемите 
не трябва 
да се съ-
бират без-
разборно , 
тъй като 
това води 
до изтоща-
ването на 
майчините 
растения. Продължителите на водача и скелетните 
клони и разклонения трябва да се запазят. При съби-
рането на калеми, леторастите не бива да се отрязват 
прекалено ниско – най-често отрезите се извършват 
над една-две добре оформени пъпки.
Събирайте калемите по възможност в деня на при-
саждането или ден по-рано. За препоръчване е това 
да стане в сутрешните часове на деня или късния 
следобяд. За да намалите изпарението премахнете 
листата, като оставите само около 1 см от листната 
дръжка. След събирането на калемите потопете до-
лния им край в подходящ съд с вода и ги съхранявай-
те на сянка до самото присаждането.
Една седмица преди окулирането е необходимо да 
полеете обилно подложката, която ще опитомявате за 
активизиране на сокодвижението. Няколко дни пре-
ди присаждането почвата до кореновата шийка на ди-
вачката се разравя и се почистват всички странични 
разклонения на 15 см от повърхността на почвата. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

АРНИКА – ЦВЕТЕ СРЕЩУ
ТРАВМИ И СИНИНИ       

Арника монтана грее като слънце в планинските пейзажи. 
Класическо хомеопатично средство, това цвете облекчава при 
контузии, хематоми, мускулни и ставни болки и възпаления.
Масажно масло при тежки крака
Настойката от цветовете на арниката е богата на активни 

съставки, които облекчават натежалите крака.
Рецепта: Поставете малка шепа цветове от арника в стъклен 

съд с вместимост 250 мл и залейте с масло от таману /от био 
магазините/. Оставете затворения съд на слънчево място за 
10-15 дни, след това прецедете съдържанието му.
Вземете флакон от тъмно стъкло /10 мл/ и в него сипете 

следните ароматни масла: 15 капки от кипарис, 5 капки от 
мастиково дърво, 5 от хеликризум /безсмъртниче/ и 10 капки 
от пачули. Допълнете флакона с настойката от арника и 
смесете добре.
Начин на употреба: Масажирайте краката си с получената 

смес в посока отдолу нагоре един или два пъти дневно.
Настойката от арника може да се използва за гаргари и 

промивки на устата при афти и възпаление на гърлото, но в 
никакъв случай не бива да се поглъща!
За спиране на кървенето от носа
Хомеопатичните гранули от арника намаляват времето на 

кървенето. Взимайте 4-5 гранули Арника монтана 5СН или 9СН 
на всеки 30 минути до спиране на кървенето.
Можете да допълните лечението, като пъхнете в ноздрата 

памук, върху който сте капнали 1 капка 
ароматно масло от лавдан /памуклийка или 
скална роза/.
Противовъзпалително действие
При изкълчване, артроза и ревматизъм 

можете да си помогнете с този домашен лек.
Рецепта: Пригответе настойка от арни-

ка, като залеете малка шепа цветове в съд с 
вместимост 250 мл с масло от таману. След 
10-15 дена престой на слънчева светлина 
прецедете сместа. Във флакон от тъмно 
стъкло /10 мл/ сипете от следните аромат-
ни масла: 15 капки от полегнала голтерия, 
15 капки от лимонен евкалипт, 10 капки от 
джинджифил и 10 капки от лаврово дърво. Долейте с настой-
ката от арника и смесете добре всички съставки.
Начин на употреба: Нанасяйте сместа върху болез-

нените места чрез леки масажни движения до пълното й 
проникване в кожата.
При травма - Арниката предпазва от образуване на 

подутини при удар.
Веднага след удара вземете 3-5 гранули Арника монтана 

5СН или 9СН. После продължете приема на всеки 15 минути 
в продължение на 1 час, а след това на всеки 4-5 часа.
При по-сериозна травма съчетайте хомеопатичните гра-

нули с масаж на травмираното място с ароматно масло от 
хеликризум /безсмъртниче/, за да се избегне образуването 
на хематом и синини.

 „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                                                                                                              

Пиян се опитва да се прибере в малките часове, но влиза 
в съседен вход и звъни на една врата. Отваря сънен тип:

- Кво искаш по тва време бе?
- Ами искам да си вляза вкъщи.
- Това вкъщи не е твоето вкъщи. Айде чао!
След час пияният пак се появява на вратата и звъни 

настоятелно.
- Пак ли ти бе? Кажи кво искаш.
- Браттоо, искам да си вляза у дома.
- Абе ей, пияндур, ти не разбра ли, че тука не е у вас! - и 

бам вратата.
Минава още час. На вратата пак започва да се блъска. 

Отваря онзи вътре
- Марш от тука пияница мръсна, не разбра ли: АЗ живея 

тука, АЗ, не ти! Ясно ли ти е?
- Добре бе, кажи ми само, как може ти да живееш навсякъде, 

а аз да не живея никъде?!..

иян се опитва да се прибере в малките часове, но 

РИЗОТО С ГРАХ ПОД ЯЙЦА НА ОЧИ
Продукти:  1 глава кромид лук, 1 чушка, 2 с. л. олио, 

100 г дългозърнест ориз, 1 ч. ч. гъбен бульон, 200 г 
зелен грах, млян черен пипер, сол, 4 с. л. настъргано 
сирене, 2 яйца, 1 с. л. краве масло, 1 стрък пресен лук

|Приготвяне: Кромидът се 
обелва и нарязва на дребно, а чуш-
ката – на кубчета. Олиото се загря-
ва и в него се изпържват чушката и 
кромидът, като се добавя и оризът.
Сипва се бульонът и се задушава 

под похлупак 15-20 минути. При-
бавя грахът и сиренето и се под-
правя със сол и пипер. Задушава 
се още 15 минути.
В загрятото масло се изпържват 

2 яйца на очи и се наръсват със сол 
и пипер. Ризотото с грах се насип-
ва в чаша, притиска се и се обръща в чиния.
Отгоре се поставя по едно яйце на очи и се наръсва 

с дребно нарязания пресен лук.


