
15 - 21 юли 2019г., година (XV), 28 /713

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

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2019 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, който 
ще се проведе в дните 19, 20 и 21 юли 2019 година , че са определени такси, както следва

1. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти (ресторанти и сергии):
• лек автомобил     – 5.00 лв.;
• микробус      –10.00 лв.;
• товарен автомобил    – 20.00 лв. 
2. За търговски сергии:
•  За блок А ред 1, Блок Б Ред 1 и Блок 3 цената на 1 терен с размери 5 х 5  или 

25 кв.м е 50 лв. , а за всички останали терени е 30.00 лв.
За търговци, предлагащи продукти:
- продукти на грил    – 300.00 лв. ( без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер     – 150.00 лв. (без търговки маси и предлагане  на напитки)
- дюнер     – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане
             на напитки)
- печено     – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане
             на напитки)
- печено     – 200.00 лв. (без търговски маси) 
- риба цаца    – 40.00 лв. 
- пуканки, семки, памук  – 30.00 лв. 
- сладолед     – 50.00 лв.
- понички     – 80.00 лв. 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 
- за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
- за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  и 

други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора, както и запазването на терени за сергии 

става при Иво Тюфекчиев – счетоводител при кметство с.Кочан,
телефон за връзка 0879 / 12 17 49.     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Инициативният комитет по организиране и провеждане на традиционен събор 
Ваклиново`2019, под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, 
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района в дните 19, 20 и 21 юли 2019г.

(петък, събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
19  Юли 2019 година  (петък)

   20:00 часа  - Изпълнения на певиците Ива и Велислава Костадинови 
21:00 часа   - Изпълнения на певицата Крисия 

20  Юли 2019 година  (събота)
17:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при
                          НЧ „Първи май - 1956” с. Ваклиново   
17:45 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и 
                          танцова група при НЧ „Просвета -1938” с. Кочан
18:30 часа  - Фолклорна програма от самодейци при  НЧ „Св.св.Кирил и  

  Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:15 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -  

  1937” с.Плетена 
20:00 часа  - Концерт на певеца Хамид Имамски 
21:00 часа  - Концерт на певеца Милко Бошнаков 
22:00 часа  - Откриване и поздравления 
22:15 часа   - Концерт на певицата Гери Никол
23:30 часа   - Заря

21  Юли  2019 година (неделя)
10.00 часа - Музикални  изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
  с. Вълкосел
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци при
  НЧ „Граничар - 1952” с. Туховища
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при    

  НЧ „Искра - 1953” с. Годешево
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ
  „Пробуда - 1928” с. Слащен
12.00 часа - Музикални изпълнения на народната певица Гуна Иванова                           
13.00 часа - Фолклорен хумор със Зоя Колева

Спортна програма :
12.00 часа- Канадска борба  
13.00 часа- Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
ВАКЛИНОВО 2019Г.

СЪОБЩЕНИЕ
Инициативният комитет по организиране и провеждане на Събор Вакли-

ново - 2019 година ОБЯВЯВА свободните места за разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 кв.м за Блок А, ред 1; Блок Б, 

ред 1 и Блок В е 50.00 лв., а за всички останали терени е 30 лв.
Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил - 5.00 лв.
- за микробус     - 10.00 лв. 
Запазването на терени за сергии става след заплащане на цялата сума 

чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955,  ул. „Димитър Благоев” №1, област Благоевград
получател: Кметство село Кочан, за Иво Тюфекчиев, тел. 0879/121749

ЗАБАВНО ЛЯТО
В ОБЩИНА САТОВЧА

За пета поредна година  Кметът на об-
щина Сатовча д-р Арбен Мименов съв-
местно с Фондация BCause  в партньор-
ство с Народно читалище „Бъдеще сега 
2006“ и с финансовата подкрепа на Фи-
лип Морис България организират летни 
академии за децата от община Сатовча. 
В периода от 1-ви до  5-ти юли тази го-

дина, Лятната академия  успешно стар-
тира в Училище  Вълкосел с една група 
от 25 ученика на възраст от 5-ти до 7-ми 
клас. Академията в Училище Сатовча 
беше в периода от 8-ми до 12 юли също 
с една група от 25 деца сформирана от 
ученици от 1-ви до 4-ти клас. Всички те 
имаха възможност да се забавляват  и 
същевременно да се образоват в посока 
към развитие на знания и умения, свър-
зани с учебното съдържание, социални 
умения, отношение към света и околната 
среда и забавление. 
Децата имаха възможност да преживе-

ят света на науките по един интересен и 
много забавен начин, научавайки повече 
за себе си, работейки в екип с другите 
деца. Всички занимания в програмата 
бяха под формата на игри, забавления и 
приключения, така че децата се развиват 
и израстват неусетно, забавлявайки се.

През следващите седмици предстоят
академиите в училищата в Кочан и Слащен.
Обучението се провежда в базите на 

самите училища, които са в отлично със-
тояние. Занятията се провеждат предим-
но извън училищната стая или на друго 
подходящо място, което е в близост до 
двор или детска площадка, имайки пред-
вид, че голяма част от заниманията са 
във вид на игри, забавления, походи и 
приключения, така че децата се развиват 
неусетно и  израстват забавлявайки се. 
Учениците са  ангажирани почти през 
целият ден, като програмата им осигуря-
ва  топъл обяд, плод и вода. 
Образователно-приключенската ака-

демия „Забавно лято“ е част от про-
грамата „Забавно лято, грижовна 
есен 2019“, която  се осъществява от 
Фондация BCause в партньорство с НЧ 
„Бъдеще сега 2006“ с финансовото съ-
действие на „Филип Морис България“ 
ЕООД, като част от инициативите 
на Филип Морис Интернешънъл за кор-
поративна социална отговорност за 
подпомагане и устойчиво развитие на 
общности в тютюнопроизводителни 
региони и общини.

ПОМОЩТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С 91,75 ЛВ.  
Министъра на труда и социалната 

политика издаде заповед за опреде-
ляне на  месечния размер на помо-
щта за отопление на 93,18 лв., което 
е с 24,5% повече в сравнение с ми-
налия зимен сезон. Общата стой-
ност на помощта, която се изплаща 
от Агенцията за социално подпо-
магане за периода 1 ноември – 31 
март, ще се повиши с 91,75 лв. – от 
сегашните 374,15 лв. на 465,90 лв.
Повишението е разписано с про-

мени в Наредба № РД-07-5 от 2008 
г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която беше обнарод-
вана в Държавен вестник на 28.06.2019 г. Новите текстове регламентират, че базата за 
определяне на размера на помощта нараства от 385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина 
за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регу-
лиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли.
Предприети са и мерки, за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпома-

гане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7%. С промените в нормативната 
уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване 
на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличе-
нието за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, 
хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образова-
телния процес. Прогнозите са, че това ще увеличи с около 45 000 подпомаганите семей-
ства, като броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019г.) 
с целева помощ за отопление бяха подпомогнати 209 647 хора и домакинства.
Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 

31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават 
документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

15 Юли 2019, Понеделник,
 Най-горещите дни: Горещниците
Празници в чест на огъня и за предпазване 

от огън, почитани в три последователни дни 
на народния календар - на 15, 16 и 17 юли, 
отредени от източно православната църква на 
светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и 
Марина, загинали за Христовата вяра. Смятат 
се за най-горещите дни през годината, а обичаите свързани с тях се наричат 
Чурлига, Пърлига и Огнена Марина. Горещниците са свързани със строго 
спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, 
вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се 
мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването 
на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома 
или лош късмет. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия 
труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Печели силно 
слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните 
януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли ми-
нерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. 
Православната църква почита св. Владимир
 Княз Владимир Велики е почитан от православната църква, тъй като е владе-

телят покръстил Русия - обявен е за светец, а празникът му е на 15 юли - денят 
на неговото успение. В Русия има орден на негово име (Свети Владимир). 
Владимир I Велики е княз на Киев от 980 до 1015 г., син на е княз Светослав 
I и наследник на брат си княз Ярополк I. Самото име, според езиковеди идва 
в славянската транскрипция от немското Valdemar - герой от скандинавските 
саги. На 15 юли имен ден празнуват всички, които носят името Владимир, 
Владимира (означава владее света)

18 Юли 2019, Четвъртък,
 Годишнина от рождението на Васил Левски 
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли 

(6 юли стар стил) 1837 г. в град Карлово в семейството на 
Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има 
двама братя Христо и Петър и две сестри Ана и Марийка. 
Най-светлият образ в българската история останал в паметта 
на българите с няколко крилати фрази, най-популярната от 
които е: „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако губя, губя 
само мене си...“ Васил Левски е най-малко известен с офи-
циалното си име, и с духовното си име дякон Игнатий. След 
смъртта му, през 80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозви-
щето Апостола на свободата или само Апостола, за което особена заслуга има 
Иван Вазов. Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална 
революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на 
Българския революционен централен комитет (БРЦК). На 7 декември 1858 
г. приема монашеството и името Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“ 
под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата 1859 г. Пловдивският 
митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон. 
Ден на гражданската защита
 Професионален празник на спасителите от ГД „Пожарна безопасност и за-

щита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (МВР). Обявен 
е с решение 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. като професионален 
празник на служителите от Гражданската отбрана на Република България. След 
обединяването на Главна дирекция „Гражданска защита“ и Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спасяване“ в създадената на 1 януари 2011 г. Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, празникът 
се отбеляза като Професионален празник на спасителите от Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“. На 18 юли 1936 г. цар Борис 
III издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната 
отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото 
на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности 
в България.

20 Юли 2019, Събота,
 Илинден - св. пророк Илия 
Свети Пророк Илия се тачи от всички 

християни като най-големия библейски 
пророк и заедно с Моисей - като един от два-
мата най-велики старозаветни мъже. Живял 
около 900 години пр. Христа в град Тесвия 
(Палестина), по времето на израилския цар 
Ахав. Когато се родил, баща му получил ви-
дение – внушителни мъже го поздравили, повили бебето с огнени пелени и го 
накърмили с пламък. Смутен, той разказал това на свещениците в Йерусалим, 
а те го успокоили с думите: „Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще 
съди израилския народ с огън и меч.“ Това обяснява и името - означава „крепост 
Господня“. Израилските царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От 
всички най-недостойни били Ахав и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар 
и му предрекъл поради греховете суша, която продължила три години и шест 
месеца. Тогава Илия събрал народа, жреците и пророците на Ваал в планината 

Н О В И Н И
15 - 21 юли 2019г., брой 28

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 Кармил. Помолил се на истинския Бог и огън паднал от небето и запалил жертвеника. 
При смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия 
образ рисува и иконографията - Свети Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от 
четири бели коня. Хората от всички времена са оказвали почит към неговата нравствена 
извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките му в Палестина се смятат за 
осветени от силата му. Денят на Пророк Илия е сред най- почитаните от българския народ 
празници. Народните вярвания са, че Свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. 
Заради силата, която притежавал го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. 
Народните представи рисуват Свети Илия като господар на летните небесни стихии и 
градушката. Той ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, която „пасе“ 
житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от 
ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд и роса. На този ден се спазва строго 
забраната за работа. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и се изпича 
погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на семейството. Организират се и 
общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската 
трапеза се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. 
Освен носещите името на светеца, на този ден празнуват още занаятчийските еснафи 

на кожарите, кожухарите, самарджийте и керемидчиите. В София има два храма посве-
тени на Свети Пророк Илия - единият е в квартал “Княжево” и е строен в края на ХІХ 
век. В двора му има една необичайна сграда – гробницата на Бали Ефенди, известен 
мюсюлмански духовник и лечител, живял и лекувал тук през ХVІ век. Мястото се почита 
от мюсюлмани и християни, които идват да се поклонят най-вече на 2 август, когато е 
Илинден по стар стил. 
Международен ден на шахмата 
Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването в Париж, Франция, на Междуна-

родната шахматна федерация, в която членуват 170 страни /1924/.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.07.2019 г.
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Това се случи не много отдавна, и не през 
девет и десет планини, и сега в теб някъде се 
случва, със себе си за малко помълчи.
Веднъж човекът - до болка обезверен, 
реши да търси мястото си в света, 
събра тогава в своя сутерен, 
Живота, Времето, Смърта. 
Подкани първия - предложи му кафе: 
- Желаете ли захар? - го попита. 
-Да, нека да са повече от две! 
- отвърна му Живота с усмивка скрита. 
- Кажи приятелю тъй стар, 
защо човека мъчиш и го караш да пълзи? 
- Защо?! Та ти си Божа твар. 
Роденият от кал не може да лети! 
- Защо тогава недадеш ме на Смъртта? 
- Не може! - каза му Живота. 
За тебе отредил съм аз дела! 
-Да, дай ми го! - Смъртта затропа. 
-О, да за малко да забравя! 
Госпожо Смърт, какво да ви предложа? 
-За мене, да ви се намира някоя цигара? 
-Да, да и пепелника ще ви сложа! 
- Та хайде идвай ти с мен! 
- каза Смъртта зад облак дим. 
Ти тъй, нещастен си в своя ден. 
Ела! Завеки да заспим! 
- Не зная, Живота каза там... дела... 
- Какви дела? Таз болки ли са те? 
- Ами приятелите ми? А моята душа? 
- Ненужни ще са, с мен е по-добре! 
- Хей, госпожо Смърт! Не хитрувай! 
Не му продавай стари номера! 
- Остави ме, Животе! Кротувай! 
Той сам избира своята съдба! 

Човекът се сви... сетне зачуди.. 
Животът: - Хайде всичко ще променя! 
(макар на човека отредено му е да се труди) 
Смъртта завика: -Нещастието ще ти прекратя! 
„Бъди с мен!“,“Ела с мен!“ 
отекваха в съзнанието на човека 
и чудеше се в мъчния си ден, 
коя е вярната пътека? 
- Безумци, слепи! 
изкрещя тогава Времето 
Вий, съдници ли сте над таз душа?! 
Човекът сам ще хване стремето - на Живота, 

след това - Смъртта!

ЖИВОТА, ВРЕМЕТО, СМЪРТТА



8 БОНА ОТ ДЪРЖАВАТА
ЗА ИНВАЛИДНА КОЛА

До 8000 лв. ще отпуска държавата на хора с ув-
реждания за приспособяване или преустройство на 
личен автомобил. Това е предвидено в проекта за 
Национална програма за достъпна жилищна среда 
и лична мобилност, разработена от социалното 
министерство и качена за обществено обсъждане.
За отпускане на средства по компонента „Лична 

мобилност“ на програмата могат да кандидатстват 
хора с трайни увреждания с доказан дефицит на 
долни и горни крайници въз основа на медицинска 
експертиза, а общата стойност на проектните пред-
ложения е до 8000 лв. с ДДС.
След одобряването на проекта за финансиране 

човекът с трайно увреждане сключва договор за 
приспособяване или преустройство на личната си 
кола. Допуска се и финансиране на обучение за 
придобиване на правоспособност за управление на 
автомобил, ако кандидатът няма книжка, става ясно 
от проектопрограмата.
По другия компонент на програмата - „Достъпна 

жилищна среда“, ще се финансира изпълнението на 
инвестиционни проекти за изграждане на достъпна 
среда в съществуващи жилищни сгради и прилежа-
щите им пространства, която се ползва безвъзмездно 
и по нестопански начин. За финансирането може да 
кандидатства всеки собственик на индивидуална 
жилищна сграда, който е лице с увреждане или в 
чието семейство има лице с увреждане, с постоянен 
адрес в същата сграда. Документи може да подаде и 
юридическо лице – сдружение, учредено и вписано 
по Закона за управление на етажната собственост, 
когато собственик на жилище в сградата е инвалид 
или има в семейството си лице с увреждане.
В проектните предложения трябва да са предвидени 

само строително-монтажни работи за изграждане или 
поставяне на съоръжения за преодоляване на различни 
нива на жилищните сгради – рампи, подемни платфор-
ми и асансьори. Общата стойност на един проект може 
да бъде между 12 хил. и 100 хил. лв. с ДДС.
Проектите ще се разглеждат и оценяват от пет-

членна експертна комисия, а кандидатите не трябва 
да са били финансирани за същото в предходен пери-
од. Те трябва да представят одобрен инвестиционен 
проект и издадено към него разрешение за строеж 
или поставяне на съоръжение.
Програмата ще се изпълнява на проектен принцип 

във всички общини в страната в рамките на одобре-
ните бюджетни средства за съответната година и ще 
се контролира от социалния министър.
Човек с увреждане може да кандидатства и по 

двата компонента на програмата за една година, 
но е необходимо да подаде две отделни заявления. 
Информация по програмата пък ще се предоставя в 
поделенията на Агенцията за социално подпомагане.
Главните архитекти на общините или районите 

ще издават безвъзмездно виза за проектиране и 
ще одобряват безплатно проект за изграждане или 
поставяне на съоръжение за достъпна среда, като 
преценяват законността на съществуващата жилищ-
на сграда и техническата възможност за изграждане 
или монтиране на съответното съоръжение.

До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Внасяне на месеч-

ните авансови вноски за 
юли за корпоративния 
данък по Закона за кор-
поративното подоходно 
облагане. 

2. Внасяне на тримесеч-
ните авансови вноски за 
второ тримесечие за кор-
поративния данък по За-
кона за корпоративното 
подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни.

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 юни.

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 юни.
До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС 

подава справка-декларация за доставки на далекосъ-
общителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, по които получатели са данъчно незадължени 
лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава 
членка за предходното календарно тримесечие и вна-
ся дължимия данък.  

 ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
юни 2019 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.

с НЗОК, но впоследствие този договор е прекратен на 
някакво основание;  когато лицето е осъществило своя 
избор на личен лекар, но впоследствие лечебното заве-
дение, в което той работи, не сключи договор с НЗОК; 
при констатирана от НЗОК трайна невъзможност на 
избрания лекар да оказва първична извънболнична 
помощ; при промяна на настоящия адрес на здравно-
осигуреното лице.
Доколкото изложените от Вас обстоятелства не по-

падат в никоя от изброените възможности, смяната на 
личния лекар би могла да се осъществи в посочените 
нормативно установени срокове.

Въпрос: Бих искала да разбера каква част от 
сумата за операция на изкривена носна преграда се 
поема от здравната каса и каква сума е нормално 
да бъде доплатена без да включвам допълнителни 
претенции като избор на екип или други специфични 
желания. Като пример ще дам болница ххх ,където 
доплащането излизало около 1000 лв. Моля за съдей-
ствие и благодаря за отделеното време. 
Отговор от НЗОК: Лечението би могло да се про-

веде по клинична пътека (КП) № 138 „Оперативно 
лечение на заболявания в областта на ушите, носа и 
гърлото със среден обем на сложност“.
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ 

за всички медицински дейности по клинични пътеки, 
включващи: изследвания, предоперативна подготовка, 
операция, лечение в болницата с назначаване до два 
контролни прегледа в рамките на 30 дни след изпис-
ването на пациента, задължително записани в епикри-
зата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.
Има клинични пътеки, по които се използват някои 

скъпоструващи консумативи, изрично упоменати в 
съответните клинични пътеки. По клинична пътека 
№ 138 например такива консумативи са т.нар. Носни 
сплинтове, Еднократни накрайници за високотехно-
логична апаратура; Балони и катетри за дилатация на 
синусни отвори; Изкуствена дура и кост, и др., както и 
медицински изделия за фиксиращи процедури, които 
НЗОК не заплаща.
Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази 

клинична пътека се осигуряват дейности, които служат 
за решаване на определен здравен проблем. Ползването 
на цитираните консумативи и/или останалите меди-
цински изделия е алтернатива на осигуреното по тази 
пътека базисно лечение.
Здравноосигурените лица заплащат потребителска 

такса - по 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение (ако 
не са освободени от нея), но за не повече от 10 дни 
годишно.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
15 - 21 юли 2019г., брой 28

ОТВАРЯТ ПРИЕМА ПО МЯРКАТА ЗА 
ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕЖИВНИ 

ЖИВОТНИ ОТ 22 ЮЛИ 
От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидат-

стват за подпомагане за преживни животни по мярка 14 
„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за 
развитие на селските райони през периода 2014-2020 
г. Документи ще се подават лично или чрез упълномо-
щено лице в областните дирекции на ДФЗ според мес-
тонахождението на животновъдния обект. Приемът по 
мярката е обявен със Заповед № 03-РД/2608 от 05 юли 
2019 г. на изпълнителния директор на „Разплащателна 
агенция“ с бюджет в размер левовата равностойност 
на 20 млн. евро.
Помощта по мяр-

ката за хуманно от-
ношение е насочена 
към животновъдни 
ферми, в които се от-
глеждат говеда, биво-
ли, овце и кози. Фи-
нансовата подкрепа 
ще осигури по-добър 
здравен статус на жи-
вотните и ще подобри хигиената при тяхното отглеж-
дане. Заложените дейности ще доведат до осигуряване 
на по-качествени и по-безопасни храни от животински 
произход, до опазване на околната среда, както и до 
повишаване безопасността на труда на фермерите.
В рамките на обявения прием земеделските стопани, 

които през 2017 г. са поели доброволни 5-годишни 
ангажименти, могат да увеличават броя на животните, 
одобрени за подпомагане с първото заявление, както и 
да заявяват нова дейност или помярка, без да поемат нов 
ангажимент. Фермерите, които кандидатстват за пръв 
път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.
Подробните изисквания и наборът документи за 

подпомагане са разписани в Наредба № 4 от 8 август 
2017 г. за прилагане на мярка 14. На официалната 
интернет страница на ДФЗ предстои публикуването 
на допълнителна информация и актуални образци за 
кандидатстване по мярката.
От „Разплащателна агенция” към фонда припомнят 

на стопаните, че преди да подадат заявление за участие 
по мярка 14. „Хуманно отношение към животните“ е 
необходимо да актуализират данните за отглеждани-
те от тях животни в Системата за идентификация и 
регистрация на животните на Българската агенция за 
безопасност на храните съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители. 
Актуализацията включва мястото на отглеждане на 
животните и капацитет на обекта. За дребните пре-
живни животни се изисква изрично да е посочено и 
тяхното предназначение. Кандидатите, които желаят 
да актуализират своите данни или заявяват нови жи-
вотновъдни обекти, трябва да предоставят становище, 
издадено от БАБХ, което удостоверява наличието на 
достатъчно свободна площ в животновъдния обект 
съгласно изискванията на мярката.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ЮЛИ 2019г.

Въпрос: На 05.07.2019г. посетих джипито си 
в 18 ДКЦ д-р.ххх тъй като от години не съм 
си правила кръвни изследвания и не се чувствах 
добре, но ми беше отказано, тъй като не ми се 
полагало такова изследване. Тъй като изпуснах 
срока за смяна на личен лекар, мога ли поради не 
добро отношение и нарушаване на правата ми на 
пациент да сменя джипито си сега. 
Отговор от НЗОК: Не уточнявате точно за какви 

кръвни изследвания става дума, но имайте предвид, 
че в обема на профилактичния преглед, на който 
имате право веднъж в рамките на годината и личният 
лекар е длъжен да извърши, за възрастовата група /
жени и мъже/  от от 30- до 45-годишна възраст и от 
46- до 65-годишна възраст, се полага изследване на 
пълна кръвна картина  (ПКК) – един път на 5 години.
Преценката за назначаване на изследвания, които 

са по повод на оплакване/заболяване, е на лекаря.
По въпроса дали имате право да смените личния 

лекар, Ви информираме, че всяка календарна годи-
на в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември 
здравноосигурените лица могат да променят избора 
си на общопрактикуващ лекар. Извън тези срокове 
смяната на личния лекар е възможна единствено при 
наличието на някоя от следните хипотези:
Когато лечебното заведение, в което е избран лекар, 

няма сключен договор с НЗОК;
когато лицето е осъществило своя избор на личен 

лекар в лечебно заведение, което е сключило договор 

ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО КФН ЩЕ ПРЕДСТАВИ 
СИСТЕМАТА „БОНУС-МАЛУС“

От Комисията за финансов надзор (КФН) приклю-
чиха работата си по изграждане на алтернативи на 
предишния модел на системата „Бонус-малус“. Очаква 
се до края на лятото системата да бъде представена за 
обществено обсъждан.
Предложенията са изготвени 

на база точни изчисления за 
бъдещото влияние на систе-
мата както върху гражданите 
и юридическите лица, така 
и върху застрахователите. 
Включени са показатели за 
устойчивост и ефективност на системата, като всичко 
това е на база на коментарите на обществото от пред-
ставения през 2018 г. модел.
Фокусът на системата „Бонус-малус“ е върху ефек-

тивност на модела, приложимост към реалните условия 
в България и към стимулиране на отговорно поведение 
на пътя чрез даване на бонуси по отношение на цената 
на застраховка “Гражданска отговорност” (ГОА) на 
добросъвестните водачи и собственици на автомоби-
ли. Системата включва и увеличаване на премията по 
„Гражданска отговорност“, тоест начисляване на малус 
за рисковите водачи на пътя, които извършват пътни 
нарушения. Целта на системата „Бонус-малус“ е да  ко-
ригира в дългосрочен план поведението на участниците 
на пътя, като това ще подобри пътната безопасност, а 
оттам ще доведе до намаляване на броя на смъртните 
случаи и телесните наранявания.
Системата „Бонус-малус“ поставя акцент върху пря-

ката връзка между поведението на пътя и риска. Това 
ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще 
се намали  застрахователната премия по застраховка 
„Гражданска отговорност“, а рисковите водачи ще 
заплащат по-висока застрахователна премия, поради 
рисковото им поведение.
Три институции одобряват проект на наредба (чл. 

490, ал. 5) от Кодекса за застраховането и решението 
за финален модел на системата „Бонус-малус“. Те са 
Комисията за финансов надзор, Министерството на 
вътрешните работи (МВР) и Министерството на транс-
порта, информационните технологии и съобщенията 
(МТИТС). След това е и становището от Гаранционния 
фонд. Новосъздадената Държавната агенция за пътна 
безопасност (ДАПБ) е официално поканена от КФН да 
стане част от обсъждането на предложенията, допълват 
от финансовият регулатор.
След общественото обсъждане, като стъпка в ко-

муникационния план на КФН, е заложен и период 
за оптимизация на системата спрямо получените 
предложения и препоръки.

.



БЪРЗИ И ЛЕСНИ СЪВЕТИ ЗА
ОХЛАЖДАНЕ В ЖЕГИТЕ   

Жегата настъпва и единственото, което ни се иска е да 
се разхладим. Трябва да го направим така обаче, че да не 
се простудим. 
Леки храни
През топлите месеци на 

годината, и особено в горе-
щините забравете за тлъсти 
меса, ястия и прекалено 
пикантната кухня. Тези 
ястия могат да причинят не 
само трудно понасяне на жегите, но и тежест в стомаха, 
неспокоен сън, сърцебиене, особено при обилно хапване.
Затова заложете на салати, супи, таратори, млечни 

продукти, сезонни плодове и зеленчуци, риба. Пълнозър-
нестте храни също са добра алтернатива.
Домашни разхладителни напитки
Пригответе сами любимите си разхладителни напитки. 

Напр. айрян, мътеница, плодови млека (йогурт с плодове), 
домашна лимонада, шейкове. 
На интерес в последно време се радва и напитката 

манго ласи - най-популярната индианска напитка. Ето 
и рецептата: 250 мл. кисело мляко, 125 мл. вода, шипка 
сол, малко кимион,  изстискан лимон,  сервиран с няколко 
ледени кубчета. Добавяте манго.  Може да се подслади, 
може да е без сол и кимион.
В страни, където обикновено е много горещо, храната се 

подправя често с пикантни подправки, и се, счита, че това 
е начин да се предпазят ястията от разваляне. Кулинарите 
знаят още, че люта храна не се охлажда.
Умерено с тренировките
По време на тренировка се отпуснете. В жегите обаче 

можете да си позволите кратко физическо натоварване, 
особено ако живакът сочи около 30 С и над него.
Самите вие също, че усетите, че спортното усилие не 

върви добре, именно заради топлината. Жегите натоварват 
кръвообръщението.
От плажа направо не тръгвайте към тренировката. Поне 

30-60 мин. се охладете по естествен начин. Не е добра 
идея от плажа направо да тръгнете за тенис мача, или за 
тренировката по плуване. Температурната разлика, която 
постигате с естественото охлаждане спестява ненужното 
натоварване на кръвообръщението.
Не правете и още една грешка: след тренировка, загрели, 

силно изпотени да си вземате студен душ, а след него и 
ледени напитки. Тези действия ще ви разболеят.
За спокоен сън
За добър сън в жегите се препоръчва правилно да се 

проветряват стаите и да се охлаждат. Проветрявайте су-
трин рано, дълго, още преди слънцето да се е показало, 
а също и вечер, с настъпване на първия хлад.
През деня поддържайте леко затъмнено, с външни и/ 

или вътрешни щори.  
Внимателно използвайте вентилаторът, а също кли-

матикът.
Вземете си хладен, но не студен или леден душ преди 

лягане, за да се отпуснете. 

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ ЮЛИ
Идва края на главната пашата и трябва да се свалят ма-

газините и корпусите и питите да се изцентрофугират. 
Преди да се приберат за съхранение, е добре да се поста-
вят в кошерите за няколко дни, за да ги почистят пчели-
те от останалия мед, съветват пчеларите експертите от 
НССЗ. Магазините и корпусите не бива да се съхраняват 
непочистени,  защото останалия мед по тях вкисва и се 
образуват кристалчета от гроздова захар.Тези кристалче-
та на следващата година служат като зародиши за лесно 
кристализиране на събрания нов мед.
Промени в наредбата за опазване на пчелите!
В горещите дни е важно да се осигури вода на пчелите 

с водопоилка, ако в района няма чиста течаща вода. През 
месец юли трябва да се довърши смяната на старите и 
негодните майки в пчелина, да се подсилят при нужда 
рояците и запасните майки с по една пита запечатано 
пило и пити с мед, които да подпомогнат развитието им 
до зазимяването.
Вземат се мерки срещу кражба. Дъната на коше-

рите се вдигат. След главната паша, пчеларят прави 
преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелни-
те семейства и за техните нужди. Същевременно се 
проверява здраво ли е пилото, защото по това време 
се проявява американския гнилец. Третира се срещу 
вароатоза и аскосферозата.

НЯКОЛКО СЪВЕТА, АКО ИСКАТЕ
ДА СИ ВЗЕМЕТЕ КОТКА

Ако най-накрая е дошъл моментът, в който сте твър-
до решени, че сте си вземете домашен любимец и иска-
те това да бъде писана, трябва да имате предвид някои 
неща, свързани с грижите за котката. Става дума за живо 
същество, изискващо грижи и внимание, така че е необ-
ходимо да сте подготвени за отговорността, която следва.
Най-напред, решете дали искате да си вземете малко 

котенце или котка в по-напреднала възраст. Има разли-
ка, тъй като, докато е малко, животното има нужда от 
повече грижи, изразходва повече енер-
гия и вниманието ви ще бъде ангажи-
рано непрекъснато.
Хубавата страна на нещата е, че ще 

възпитате котката и ще я научите на 
добро поведение. Плюсът да си вземе-
те любимец бебе е, че той ще отрасне 
с вас и ще възприеме вашите правила 
на държание.
Възрастните котки също изискват грижи, тъй като 

тогава са в разгара на силите си. Те обичат да бъдат об-
грижвани, да си играят и да правят поразии. 
Разликата е, че котката в зряла възраст ще има изгра-

дено собствено поведение и ще ви бъде по-трудно да я 
отучите от навиците ѝ, ако те не ви допадат.
Мъжка или женска котка да изберете? Всичко зависи 

от това дали има други котки у дома и дали искате да 
имате котенца. Всъщност, що се отнася до второто, това 
би могло да стане и при двата пола. 
Ако не желаете малки или у дома има други животни, 

е хубаво да помислите за кастрация на животното. По 
този начин, котката ще бъде спокойна, няма да има пе-
риод, в който да бъде раздразнителна и ще си спестите 
още поне 3-4 мяукащи гърла вкъщи.
Без значение каква котка ще си вземете, важно е да ѝ 

отдаване необходимото внимание и грижи. Посещавай-
те редовно ветеринар, за да бъдете сигурни, че си имате 
една здрава и щастлива котка.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ
Като пречистите вените и артериите 

на тялото си от отлагания на неорга-
нични соли и всевъзможни вещества, 
които образуват атеросклеротични 
налепи върху стените на кръвоносни-
те съдове, ще им върнете гъвкавостта. 
Това е равно на подмладяване. В резултат на пре-

чистването изчезват главоболието, склерозата, веро-
ятността от инфаркт, парализа, подобряват се зрени-
ето и слухът, намаляват разширени вени. 
Добре е все пак да се посъветвате с лекар, преди да 

започнете пречистването на кръвоносните си съдове. 
Най-популярното пречистване се прави с чесън. 
Почистете триста и петдесет грама чесън, нарежете 

го на ситно и го счукайте в хаванче. Сложете смачкания 
чесън в буркан, оставете на тъмно за едно денонощие. 
Половин чаена чаша от тази маса заедно със сока 

излейте, без да прецеждате, в друг буркан, добавете в 
него една чаена чаша медицински спирт. 
Покрийте го добре, а отгоре покрийте с тенджера. 

Оставете за десет дни на хладно. След това преце-
дете и изстискайте през плътна тъкан. Прецедената 
течност поставете за още два дни под тенджерата. 
Добавяйте настойката от чесън в мляко и пийте 

три пъти дневно двадесет минути преди ядене. Тя се 
разтваря в четвърт чаша прясно мляко, като първата 
сутрин добавяте една капка, през деня – две капки, а 
вечерта – три. 
На втория ден добавяте съответно четири, пет и 

шест капки, на третия ден седем, осем и девет кап-
ки. На четвъртия ден се добавят десет, единадесет и 
дванадесет капки. 
На петия се добавят тринадесет, четиринадесет и 

петнадесет капки. От шестия до единадесетия ден 
капките се добавят в обратен ред. След единадесетия 
ден всеки ден добавяйте по двадесет и пет капки три 
пъти дневно, докато не свърши настойката. 
Но ако не ви се ходи на лекар, то хапвайте си ре-

довно чесън и макар и с неприятен дъх ще бъдете 
винаги здрави.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЖЪЛТА ТИНТЯВА - GENTIANA IUTEA 
Описание: Многогодишно тревисто растение с 
месесто дебело коренище. Корените достигат на дъл-
жина до 1 м, отвън са кафяви, а вътре жълтеникави. 
Цялото растение е голо (без власинки), синкавозелено. 
Листата са срещуположни, елипсовидни, целокрайни, 
надлъжно надиплени с дъговидно жилкуване. При-
основните листа са до 30 см дълги и 15 см широки, 
с дръжки. Цветовете са златистожълти, събрани в 
многоцветни прешлени. Тичинките са 5. Плодът е 
многосеменна продълговата 
кутийка. Цъфти юли - август.
Разпространение: Расте по 
влажни каменливи склонове 
и скални полянки, най-често 
между 1600-2200 м надморска 
височина. У нас се среща в Цен-
трална Стара планина, Средни-
те Родопи, Рила и Пирин. 
Употребяема част: Използва 
се коренът, който се изважда през есента и веднага 
се изсушава, за да не ферментира, защото съдържа 
около 20% захари. 
Лечебно действие: Билката е най-горчивото расте-
ние от употребяваните в медицината апетитовъзбуж-
дащи билки. Тя тонизира цялата храносмилателна 
система - засилва отделянето на слюнка, стомашен 
сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и по-
добрява храносмилането. Има слабо глистогонно 
действие. Експериментално е установено, че акти-
визира производството на бели кръвни клетки, което 
може да се отрази благоприятно на имунната защита 
на организма.
Приложения: • лошо храносмилане, безапетитие, 
колики, запек, анемия, жълтеница, пясък в бъбреците, 
глистни заболявания
• при ревматизъм, подагра и малария.
Начин на употреба: Прилага се под формата на 
отвара, приготвена от 1/2—1 чаена лъжичка ситно 
нарязани корени в 1/2 л вода. Приема се по 1 кафена 
чашка преди ядене. Използуват се и настойки във 
вино или ракия.
Като продукт: Жълта титнтява - суха билка
Може да се използва при: безапетитие, гастрит, ко-
лит, глисти, жълтеница, заболявания на черния дроб, 
малокръвие, бъбречни камъни, усилва стомашната и 
жлъчната секреция. 
Начин на употреба: 1 чаена лъжица от билката 
кисне 10 минути в 500 гама гореща вода. Прецежда 
се и се пие 3-4 пъти дневно по 120 грама преди ядене.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един бизнесмен минавал границата, спрял и почнал 
да раздава пачки на митничарите. Излязъл началникът:

- К‘во става тука, бе? К‘ви са тия пари?
- Ами, ей така, върви ми в живота, искам да ви почерпя.
И така през ден, през два. Научили се митничарите, 

отдалече като го видели в редичка се строявали за редов-
ната пачка. Един ден същият бизнесмен обаче си стоял в 
колата и кротувал. Началникът се ядосал:

- К‘во става, бе?
- Ами, криза, пък и строя си къща…
- Е, па ти си строй къщата, ма защо с нашите пари?

Карат се две съседки:
- Ти си крава!!!
- Ти па даже и на крава не приличаш...
- Кой, аз ли не приличам, ма!!!?

дин бизнесмен минавал границата, спрял и по

ДОМАШЕН ТУТМАНИК    
Продукти:

- мая -  7 г суха
- зехтин -  5 - 6 с.л.
- вода -  1 и 1/2 ч.ч. 
- топла захар -  1 с.л.сол  
- 1/2 с.л. кисело мляко  
- 2 с.л. сода бикарбонат
- 1/2 ч.л. брашно 
- сирене -  за плънката 
- олио -  за плънката

 Приготвяне: Угасете содата в киселото мляко. 
Замесете тестото от продуктите постепенно, като пър-
воначално се слага съвсем малко от брашното, за да се 
получи каша с гъстота на боза. Оставете я да почине 
за 15 мин. След това размесете с още брашно, докато 
се получи доста меко тесто. 
Оставете отново да почине за 15 минути. Разделете 

тестото на 2 топки. Всяка топка разтеглете на дълъг 
правоъгълник, намажете ги с малко олио и поръсете с 
натрошено сирене, след което ги завийте по отделно, а 
после и заедно един в друг, за да оформите тутманика. 
Сложете тутманика с намазнена тава (около 25 см 

диаметър) и го сложете за около 2 часа да втаса и да 
удвои обема си на по-топло място. Може да използвате и 
слаба фурна. Намажете втасалия тутманик с малко олио 
отгоре и сложете да се изпече до готовност. Проверя-
вайте го с клечка. Изпечения тутманик увийте в кърпа. 


