
Промените няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху дър-
жавния бюджет. Финансирането ще се осъществява в рамките на предвиде-
ните за Министерство на труда и социалната политика средства за активна 
политика на пазара на труда.
С изменения в Правилника за прилагане на закона, одобрени от Минис-

терския съвет, се предвижда комисиите по заетостта към областните съве-
ти за развитие да разработват регионални програми за заетост и обучение 
на съответната област в рамките на предварително определени средства. 
Програмите ще се изработват по предложения на областната и общинските 
администрации.

Започнаха  кръс-
тосани проверки на 
подадените заяв-
ления за директни 
плащания в Кампа-
ния 2016, информи-
ра Държавен фонд 
„Земеделие“.
Съгласно чл. 14, 

ал. 7 от Наредба 5 от 
27.02.2009 г. за ус-
ловията и реда за по-
даване на заявления 
по схеми и мерки за 
директни плащания, 
„не се приемат иска-
ния за оттегляне на 
заявления за подпо-
магане в периода на 
извършване на кръс-
тосани проверки на 
тези заявления”.
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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
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ПРИКЛЮЧЕНСКО-ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ
Общинска администрация - Сатовча съвместно с Фондация „Помощ за благотвори-

телност в България“ - ФПББ  за втора поредна година предлагат едно различно лятно 
преживяване за децата в общината. Под формата на игри децата ще имат възможност 
да навлязат в света на науката, ресурсите, природата и уменията. Екип с опит в това от-
ношение е подготвил програма за деца с възрастови групи от 7-10 години (от Първи до 
Четвърти клас) и от 11-14 година –(от Пети до Осми клас). Вече има сформирани общо 
5 групи от по 25 деца в двете възрастови групи. Две от групите са в училище Вълкосел 
и по една в селата Сатовча, Кочан и Слащен.
Обучението ще се проведе в периода от 01 до 27 август 2016 година в базите на 

самите училища, които са в отлично състояние. Занятията ще се провеждат предимно 
извън училищната стая или на друго подходящо място, което е в близост до двор или 
детска площадка, имайки предвид, че голяма част от заниманията ще бъдат във вид на 
игри, забавления, походи и приключения, така че децата ще се развиват неусетно и ще 
израстват забавлявайки се. Децата ще бъдат ангажирани почти през целият ден, като 
ще им бъде осигурен обяд, плод и вода. След приключване на обучението закупените 
пособия и материали за нуждите на групите деца ще останат за училището.

ПП

БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА
ЗА НАЕМ ПРИ РАБОТА В ДРУГ ГРАД

Безработни, които започнат работа на повече от 50 км от настоящия си адрес, ще 
могат да получават средства за покриване на разходи за такси за ясли, детски градини, 
наем и интернет. Това предвижда одобрения от правителството проект за изменение на 

Закона за насърчаване 
на заетостта.
Средствата ще се от-

пускат за не повече от 
12 месеца, като разме-
рът им ще се определя 
ежегодно в Национал-
ния план за действие 
по заетостта, а редът 
и условията за получа-
ването им – в Правил-
ника за прилагане на 
закона. Целта е да се 
насърчи мобилността 
на безработните лица 
и да се подкрепят се-
мействата от по-слабо 
развитите икономиче-
ски райони.
Предложените про-

мени ще подобрят достъпа до услугите на Агенцията по заетостта. В момента регис-
трацията на търсещите работа се извършва по постоянен или настоящ адрес и те полз-
ват услуги само в бюрото по труда, в което са се регистрирали.
С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по ин-

формиране и/или консултиране, подпомагане за започване на работа и психологическа 
подкрепа независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и санкцията за прекратя-
ване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са реги-
стрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.
Предвижда се да се разширят функциите на Комисията по заетостта към областния 

съвет за развитие. Два пъти годишно тя ще набира, обработва и предоставя на Аген-
цията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила 
в областта. По този начин при разработването на програмите за обучение и заетост 
по-прецизно ще се отчитат нуждите на местните работодатели от работници или слу-
жители с определена квалификация.
Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфич-

ните препоръки на ЕК към България относно политиките по заетостта за дългосрочно 
безработните и за младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образова-
ние или обучение.

НОВ ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ,
ПОДМЯРКА 4.2 ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ ОТПАДНА
Фонд „Земеделие“ актуализира графика за прием на заявления по Про-

грамата за развитие на селските райони за 2016 година.
Както се очакваше от консултанти, заради невъзможността във фонда да 

разгледат проектите от първия прием, се вижда, че  вече е отменен плани-
раният прием по подмярка 4.2 за преработка.
Приемът по основната инвестиционна подмярка 4.1 е определен да 

стартира на 10 октомври и да продължи до 6 ноември тази година.
Друга важна промяна е отменянето на планирания прием по мярка 1 

за безплатни курсове наречена „Трансфер на знания и действия за осве-
домяване“.
От 29 август до 2 октомври ще има прием за проекти по подмярка 7.2. 

- за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура.
От 26 септември до края на годината ще се приемат проекти по ЛИДЕР.
От 22 август до 4 септември - за стратегиите за местно развитие.
По този начин отпадна една от двете частни мерки и останаха за 2016 г. 

тези, по които пари ще усвояват общини и местни групи.



   ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”     
Краен срок: 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по 

поканата 
С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване 

на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма BG09 
се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата на обра-
зованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една страна, и 
частния сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни 
и изследователски институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел 
и неправителствени организации от България и държавите донори по ФМ на ЕИП (Нор-
вегия, Исландия и Лихтенщайн).
Допустими кандидати могат да бъдат официално признати или акредитирани образова-

телни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, центрове 
за професионално обучение, висши училища и официално признати научни организации 
от България и държавите донори.
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми; 
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 
4. Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално- икономи-

чески анализи; 
5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за изпъл-

нение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5000 евро, докато максималният 
размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10 000 евро.
  ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НАБИРА КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА 
Краен срок: 7 октомври 2016 г. 
Фондация BCause (доскоро - Фондация „Помощ за благотворителността в България“) 

обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за 
учебната 2015-2016 година.
Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили 

един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове.
Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска 

степен в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е 
съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.

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

1 Август 2016, Понеделник 
Национален празник на Швейцария
Националният празник на страната е Деня на образуване на 

Конфедерацията /1291/.
2 Август 2016, Вторник
Годишнина от Илинденско-преображенското въстание
Илинденско-преображенското въстание е масово народно въстание, орга-

низирано и ръководено от Вътрешната македоно- одринска революционна 
организация (ВМОРО), връхна точка в националноосвободителното движение 
на Македония и Одринско. По своя характер и задачи то е продължение на бъл-
гарската национално демократична революция от време на Възраждането. По 

силата на Берлинския договор от 1878 г. Ма-
кедония и Одринско остават в пределите на 
Османската империя. Това предизвиква остра 
реакция от страна на българския народ, който 
не желае да се примири с волята на западните 
велики сили, наложили това решение, и за-
почва борба веднага след оповестяването на 
решенията на Берлинския конгрес през 1878 
г. Тя придобива организиран характер след 
създаването на ВМОРО през есента на 1893 г. 

в Солун. На 6 август (24 юли стар стил) – Преображение, същата година избухва 
въстанието и в Одринско. Въстаниците освобождават много селища в района на 
Странджа планина и крайморските градове Василико и Ахтопол. Връхна точка 
то достига с обявяването на Странджанската република, която просъществува 26 
дни. В Родопския край на Одринския революционен окръг въстаническите чети 
активизират своите действия и успяват да приковат за известно време значителни 
неприятелски сили. Партизански действия се водят и в другите революционни 
окръзи. В освободените селища е установена революционно-демократична власт 
по примера на Крушовската република. В Серски революционен окръг въстанието 
е определено за 14 септември (Кръстовден), но на практика избухва преди тази 
дата. Най-ожесточени сражения се разразяват в Мелнишко. Сблъсквания между 
въстаниците и турските войски има и в Серско, Драмско и Горноджумайско. В 
Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг действията на въстаници-
те се изразяват предимно в организиране и извършване на атентати, в резултат на 
които са разрушени важни стратегически пунктове.

3 Август 2016, Сряда
Ден на железничаря
Отбелязва се от 1950 г. в първия неделен ден на 

август. На 1 август 1888 г. за международни превози 
е открита първата жп линия, свързваща Цариброд 
София-Вакарел, която е изцяло проектирана и 
построена от български инженери и проектанти. 
Същевременно държавата откупува и линията Русе 
- Варна от английска компания на братя Баркли и 
започва нейната експлоатация. С двете железопът-

ни линии се учредяват 
Българските държавни железници.

4 Август 2016, Четвъртък
Световна седмица на кърменето
Отбелязва се от 1990 г. в над 170 страни по инициати-

ва на Световния съюз за активна подкрепа на кърменето 
в сътрудничество с Фонда на ООН за подпомагане на 
децата (УНИЦЕФ). 

6 Август 2016, Събота
Ден на милосърдието
Посветен е на състраданието към жертвите на атом-

ните бомбардировки, войните и тероризма. На този ден 
през 1945 г. над Хирошима е взривена първата в истори-

ята на човечеството атомна бомба, градът е превърнат в руини, а десетки хиляди 
хора загиват. Денят се отбелязва се 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 Бъл-
гария. 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 стара-
телно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно тълкували 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 раз-
брали, 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.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА МРАВКАТА И СЛОНА   
Някога, преди много години мравката и слонът били еднакви по размер и 

като едни от най-дребните твари на нашата планета, начинът им на живот 
също бил почти един и същ, но мравката винаги била доволна и спокойна 
за живота си, а слонът живеел в постоянен страх.

– Здравей, сестро! Как се чувстваш днес? – питал я всеки ден притес-
неният слон.

– Чувствам се прекрасно, брате! – отговаряла му усмихнатата мравка и 
продължавала  своя забързан ход,

– А пък аз, пак се страхувам, че ще ме стъпче някое от по-големите 
животни! – оплаквал й се за пореден път уплашеният слон и започвал да 
се моли на Създателя, за да му даде най-грамадното тяло в животинския 
свят, с което да се избави от своите страхове.
В един момент Бог се смилил над горкото животинче и слонът изведнъж 

се превърнал в най-огромното сухоземно животно в света, но спокойствието 
му било много краткотрайно, тъй като хитрият човек бързо го пленил и започнал жестоко да го експлоатира. 
Силният и грамаден слон бил принуден по цял ден да влачи или да пренася тежки товари, а вечер се сгро-
молясвал върху прашната земя, мръсен, изпотен и капнал от умора. Веднъж му се случило и през деня да 
падне преуморен на земята и тогава старата му познайница успяла да се изкатери до неговото голямо ухо.

–  Здравей, брате!.. Как се чувстваш в новото си тяло?.. По-спокоен ли си сега?… – силно се провикнала 
малката мравка.

– Ох!.. – тежко въздъхнал умореният слон. – Нито съм по-спокоен, нито се чувствам по-добре! Оказа 
се, че колкото си по-голям, толкова и по-голямо тегло ще ти се наложи да понесеш! Сега се страхувам за 
живота си много повече, отколкото в миналото и сигурно скоро ще умра от преумора, но вече ме е срам да 
поискам от Създателя старото си тяло, в което се чувствах много по-добре.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 29.07.2016 г.
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До 10-ти август: 
ЗКПО 
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти 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 2016 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за юли 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
1 - 7 август 2016г., брой 31 

ОБЛАСТ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
Съществува убеждение и очакване у хората, че 

имат право на социални помощи, когато доходът 
им е в нормативно определената граница за достъп.
Трябва да се знае, че социалните помощи се отпус-

кат, само ако са изпълнени всички нормативно опреде-
лени условия и изисквания. А те са свързани както с 
дохода, така също с имущественото и здравословното 
състояние, семейното положение, възрастта, учебната 
и трудовата заетост и др.
Хората смятат,  че 

щом веднъж са били 
включени в програма 
за подпомагане, то те 
трябва  да  останат 
в нея независимо от 
промяната в обстоя-
телствата.
Основен принцип на социалното подпомагане е, 

че социалната помощ като последна защитна мярка 
за хора, изпаднали в критична житейска ситуация, 
се предоставя от държавата, когато и дотогава, до-
когато са налице условия и обстоятелства, които са 
поставили тези хора в невъзможност да се справят 
сами с осигуряване на задоволяването на основните 
си жизнени потребности.
Много хора, които притежават имущество, ко-

ето в даден момент може да им осигури определен 
доход, са убедени, че имат право на социални по-
мощи, защото отговарят на всички други условия 
и изисквания.
Следва да се има предвид, че социални помощи се 

отпускат след като са изчерпани всички други въз-
можности за самоиздръжка.

ОБЛАСТ „ПАЗАР НА ТРУДА“  
Гражданите считат, че при регистрация в 

Дирекция „Бюро по труда“ е задължително да се 
представи целия набор от изисквани документи 
(съгласно чл. 14, ал. 1 от ППЗНЗ). Ако към момента 
на регистрацията последният работодател не е 
попълнил реквизитите в трудовата книжка напри-
мер, безработното лице може ли да се регистрира 
в бюрото по труда?
В дирекция “Бюро 

по  труда” /ДБТ/ по 
постоянен  или  на-
стоящ адрес може да 
се регистрира, всеки 
български гражданин, 
който активно търси 
работа. Регистрацията 
се извършва лично въз основа на заявление-деклара-
ция по установен образец, утвърден от изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта и представяне на:

1. документ за самоличност;
2. документ, удостоверяващ адресна регистрация по 

настоящ адрес (в случаите, когато регистрацията се 
извършва по адрес, различен от вписания в документа 
за самоличност);

3. документи за придобито образование и/или ква-
лификация;

4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен 
стаж, и/или осигурителен стаж;

5. решение на Териториалната експертна лекарска 
комисия/Националната експертна лекарска комисия 
– за лицата с трайно намалена работоспособност, от 
което да са видни противопоказаните условия на труд;

6. документ, удостоверяващ придобиване правото 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 
професионална пенсия за ранно пенсиониране;

7. други документи – в случаите, когато са необхо-
дими, и/или писмена декларация за удостоверяване 
на други обстоятелства.
В случай, че към момента на регистрация търсещото 

работа лице не разполага с документите от т.3 до т.7, 
това не е основание за отказ на регистрация. В този 
случай ще трябва да се декларира последна место-
работа, заемана длъжност и дата на освобождаване; 
притежавано образование и допълнителни знания 
умения и компетентности; наличие на процент нама-
лена работоспособност. Документите могат да бъдат 
представени допълнително при следващата среща с 
трудовия посредник.
Регистрация в ДБТ може да бъде отказана, ако сте:
• регистриран в друга ДБТ към датата на подаване 

на заявлението-декларация;
• с прекратена предходна регистрация, поради неиз-

пълнение на задълженията към ДБТ и не са изтекли 
6 месеца от прекратяването;

• дисциплинарно уволнен от програма или мярка за 
заетост и обучение по Закона за насърчаване на зае-
тостта /ЗНЗ/ и не са изтекли 12 месеца от уволнението.
От началото на 2016 г. основание за прекратява-

не на регистрацията на търсещите работа лица 
в бюрото по труда е и декларирането на неверни 
данни при регистрирането им в териториалното 
поделение на Агенцията по заетостта.
Гражданите се интересуват дали ще трябва да 

посещават бюрото по труда на посочените дати 
в графика за посещения и каква санкция следва, 
ако се пропусне посочения срок?
С оглед по-голямо удобство за търсещите работа 

лица, отпада графикът за задължителни посещения 
през определен период от време в бюрото по труда. 
Търсещите работа лица ще изпълняват препоръките 
на трудовия посредник и действията и сроковете в 
плана за действие.

СЪДЕБНА ДЕЛБА НА ИМОТ –
ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ  

Когато съсобствениците на един имот искат да 
го разделят помежду си, но не могат да стигнат до 
консенсус, е необходим арбитър в спора – съдът. 
Съдебната делба е най-неприятният начин, защото е 
труден, бавен и скъп. 
Делбата може да се извърши във всички случаи на 

обща собственост – наследствен имот, прекратяване-
то на съпружеска имуществена общност, придобити 
чрез общ бизнес имоти, ликвидиране на общо право 
на строеж или надстрояване и пристрояване.
Преди да пристъпите към съдебна делба, опитайте 

се да убедите съсобствениците да разделите имота 
доброволно. В случай че те не са съгласни, тогава мо-
жете да предприемете нужните действия като крайна 
мярка. Можете да водите самостоятелно дело като вие 
заведете иска за делба. Съдебната делба е задължи-
телна за всички съсобственици, дори да не желаят. 
Когато искът бъде заведен, те нямат друг избор.

Или им предлагате да изкупят вашия дял и ако не са 
съгласни, предлагате на купувач, който е съгласен, или 
отивате на съд. Юристът разкрива, че е често наблюда-
вано явление съсобствениците да се съгласят на добро-
волна делба още по време на първата фаза на делбата.
Относно съдебните такси – всеки от съделителите 

ги заплаща съобразно стойността на полученият дял 
след делбата. Държавните такси се заплащат накрая 
на делбата. 
Ако се спогодите и разделите имота в първата фаза 

на делбата, държавната такса ще е 2% от стойността 
на получения дял. Ако съдът извърши подялбата, так-
сата е 4% от стойността на полученото. Стойността 
се определя по оценка на вещо лице, на което също 
се дължи възнаграждение, най-често 350-450 лева, 
но все пак съдът определя неговото възнаграждение.
Има и други такси за вписване на исковата молба, 

съдебната спогодба или решението на съда, в зави-
симост от това кой вариант ще се осъществи. Таксата 
за вписване на исковата молба е 0.1% от стойността, 
в случая това е данъчната оценка.
Вие и вашите съсобственици ще изберете кое е 

по-добро за вас.
Делото по една съдебна делба е доста дълго, пре-

дупреждава брокери. Задължително участват всич-
ки съсобственици. Освен това съдебните решения 
могат да се обжалват, което може много да удължи 
делбата и да се водят дела след дела. Има такси за 
експертизи, за адвокатски хонорар, за веща оценка на 
имота, обстоятелствени проверки и понякога могат 
да минат години. Като цяло съдебната делба е скъпо 
„удоволствие“. 
Ако един имот е неподеляем, отива на публична 

продан. Най-добре е да постигнете спогодба след 
като мине първото съдебно решение – то ще ви даде 
отговор кой какъв дял има, какво се дели и между кого 
се дели. Второто съдебно решение дава отговор кой 
какво получава. Вещото лице дава оценка, уреждат 
се сметките между съсобствениците и т.н.   

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2016г.

талон от личния лекар пациент да посещава ен-
докринолог за първото си заболяване – хипотире-
оидизъм и кардиолог – за хипертонията? Лицето 
е здравноосигурено, самоосигуряващ се пенсионер. 
По отношение на ендокринното заболяване има 
честа промяна в нивата на хормоните и поне два 
пъти се налага да посещава ендокринолог. При 
второто посещение за годината при този специа-
лист личният лекар отказва да даде направление 
и се налага всеки път да плаща по 50 лв, като за 
частен прием. От друга страна ендокринологът си 
иска направлението (на всеки 6 месеца) и твърди, 
че личният лекар неправомерно отказва да издаде 
такова. Един от тези двама лекари не е запознат 
с правата на пациента, след като възниква това 
противоречие. Моля за компетентно мнение, за да 
се сложи край на това недоразумение. Как трябва 
да постъпи пациентът в този случай?
Отговор: Здравноосигурено лице над 18-годишна 
възраст, което има някое от заболяванията: „Вроден 
хипотиреоидизъм с дифузна гуша“ (с МКБ-код Е03.0), 
„Вроден хипотиреоидизъм без гуша“ (с МКБ-код 
Е03.1), „Атрофия на щитовидната жлеза (придоби-
та)“ (с МКБ-код Е03.4) или „Други уточнени видове 
хипотиреодизъм“ (с МКБ-код Е03.8), подлежи на 
диспансерно наблюдение от общопрактикуващия 
(личния) лекар до края на живота. 
Диспансерните прегледи се провеждат четири пъти 
годишно със снемане на общ клиничен статус с насо-
ченост към сърдечно-съдовата система, нервна систе-
ма, храносмилателна система и очен статус. Прави се 
ЕКГ – 1 път годишно, а изследване на холестерол и на 
хормоните fT4 и TSH – също по 1 път годишно, като 
за хормона TSH – един път годишно и след промяна 
на дозата на заместващото лечение – до още два пъти 
годишно, но не по-рано от 6 седмици от промяната. 
Личният лекар, който провежда диспансерното наблю-
дение, има право и следва да издаде направление (бл. 
МЗ-НЗОК № 4) за хормони: fT4 и TSH. В диспансер-
ния алгоритъм се включва ежегодно и провеждане на 
консултация с ендокринолог. Консултация с кардиолог 
(ЕКГ) се извършва един път на 2 години, а със специ-
алист по очни болести – 1 път на 3 години.
В случай, че пациент над 18-годишна възраст е с някое 
от заболяванията: „Есенциална хипертония“ (с МКБ-
код I10), „Хипертонично сърце със (застойна) сърдеч-
на недостатъчност“ (с МКБ-код I11.0) или „Хиперто-
нично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност“ 
(с МКБ-код I11.9), също подлежи на диспансерно 
наблюдение от общопрактикуващия (личния) лекар до 
края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат 
четири пъти годишно със снемане на общ клиничен 
статус с насоченост към сърдечно-съдовата система; 
измерва се артериалното налягане (АН). Прави се ЕКГ 
– 1 път годишно. Ежегодно се изследват триглицериди, 
HDL-холестерол, LDL-холестерол и креатинин. При 
заболяването „Есенциална хипертония“ (с МКБ-код 
I10) консултация с кардиолог или нефролог или еднок-
ринолог се провежда до един път годишно по преценка 
на личния лекар, а консултация със специалист по 
очни болести – 1 път на 3 години. При заболяванията 
„Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недос-
татъчност“ (с МКБ-код I11.0) и „Хипертонично сърце 
без (застойна) сърдечна недостатъчност“ (с МКБ-код 
I11.9), консултация с кардиолог се провежда един път 
годишно, ехокардиография се извършва един път на 
две години, а консултация със специалист по очни 
болести – 1 път на 3 години.

Въпрос: Във връзка с публикуваната наскоро но-
вина от Вас относно носенето на здравна книжка 
при пътуване, бих желала да попитам: - Възможно 
ли е електронно поискване на временно удостове-
рение при пътуване в чужбина? - Ако не, то на кой 
адрес  мога да си извадя? Благодаря предварително!
Отговор: Удостоверение за временно заместване 
на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) се издава след подаване на 
заявление в съответната районна здравноосигури-
телна каса (РЗОК). Прилага се копие от документ за 
самоличност на правоимащото лице. 
За гр. София - Столична здравноосигурителна каса 
(СЗОК). Адрес: 1408 София; ул. “Енос” №10, вх. Б.
Заявлението може да се подаде лично или от упъл-
номощено от Вас лице или РЗОК.
Удостоверението има срок на валидност 2 месеца. 
Издава се безплатно, на български език (не се изисква 
превод), в рамките до 2 работни дни. 
На интернет страницата на НЗОК - в рубриката „Вие 
питате” – „Издаване на Европейска здравноосигури-
телна карта /ЕЗОК/“ е предоставена възможност да 
бъде разпечатано“Заявление за издаване на удосто-
верение за временно заместване на ЕЗОК“.
Въпрос: Колко пъти в годината има право срещу 



ВЕЧЕ Е ВЪЗМОЖНА РАННАТА ДИАГНОСТИКА 
НА АУТИЗЪМ ПРИ ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ

Детските психиатри и общопрактикуващите лекари от 
цялата страна вече разполагат с най-съвременния скри-
нингов инструментариум за ранна диагностика на деца с 
аутизъм. Световните стандарти за добра клинична прак-
тика в областта на РАС (разстройства от аутистичния 
сектор) изискват диагностициране и изследване на поз-
навателното и социо-комуникативното развитие, нивото 
на адаптивни умения и като цяло на ресурсите на детето 

и на семейството.
Спрямо основните 

симптоми на РАС не съ-
ществува лечение по ме-
дицински път, но като раз-
стройства на психичното 
развитие РАС подлежат 
на психо-социални интер-
венции. С доказан ефект 

за по-благоприятната еволюция при РАС са скринингът, 
ранното насочване, детайлната оценка, ранните пове-
денчески и интеракционни интервенции (социо-комуни-
кативна рехабилитация и специализирано обучение, ко-
ито се извършват извън системата на здравеопазването).
Скрининговият инстументариум за ранна диагности-

ка на аутистични разстройства при децата е изготвен от 
експерти на Клиниката по детска психиатрия “Св. Нико-
ла” на УМБАЛ „Александровска“ в рамките на проект 
„Развитие на ефективни програми за ранна диагностика 
на децата с аутизъм в България чрез прилагане на меж-
дународни стандартизирани инструменти”, финансиран 
по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ 
на МЗ, която се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейското икономическо пространство и Норвежкия 
финансов механизъм 2009-2014г., съобщават от Алек-
сандровска болница.
В рамките на проекта експертна група от водещите за 

страната детски психиатри и психолози от Александров-
ска болница подготви препоръки и предостави съвремен-
ни скринингови инструменти за бързо и лесно ориенти-
ране на педиатри и ОПЛ за симптомите на аутистичните 
разстройства. Целта е да се разширят техните умения и 
компетентност в диференциално-диагностичен план за 
ранно поставяне на диагноза по време на профилактич-
ните прегледи на децата под 3-годишна възраст.
Рутинният скрининг ще улесни до голяма степен рабо-

тата на специалистите, ще скъси пътя на децата и техни-
те семейства до специализирана помощ, което има клю-
чово значение за по-нататъшното поведение на близките 
и бъдещото развитие на детето като цяло. Правилният 
подход по ясни съвременни критерии и ранното иден-
тифициране на деца-рискови за РАС ще подпомогне 
семействата им в преодоляването на стреса и стигмата. 
Пакетът от скринингови инструменти и изготвените 
препоръки ще бъдат разпространени чрез РЗИ сред спе-
циалистите, които имат отношение към процеса.

СПРЕТЕ ВРЕДАТА ОТ ПЛОДОВИТЕ ЧЕРВЕИ
Обикновено в края на юли ле-

тят пеперудите от второ поколе-
ние на ябълковия и сливов пло-
дови червеи. Пеперудите снасят 
яйцата по плодовете, така лар-
вите много лесно се вгризват 
в тях и започват да се хранят с 
вътрешността им.

Второто поколение плодови червеи нанася много по-
вече вреди от първото. Характерно за това поколение на 
ябълковия плодов червей е, че освен по ябълката вреди 
и по останалите видове - круши, праскови, орехи, както 
и по сливи.
За да се справите с новите ларви, трябва да ги атакува-

те преди да са се вгризали в плодовете. Точният момент 
е след излюпване.
Може да използвате различни инсектициди, като е 

препоръчително да ги редувате. След разрешените за 
употреба у нас са: вазтак нов 100ЕК - 0.0125%, 7 дни 
карантинен срок; нексид 015КС - 0.03%, 14 дни; дека 
ЕК - 30 мл/дка, 3 дни; децис 2.5ЕК - 0.03%, 7 дни; ди-
милин 25ВП - 0.04%, 30 дни; карате зеон 5КС - 0.02%, 
14 дни; кораген 20СК - 15-30 мл/дка, 21 дни, дурсбан 
4ЕК - 150-200 мл/дка, 21 дни; пиринекс 48ЕК - 0.12%, 
28 дни; релдан 40ЕК - 0.12%, 14 дни; суперсект мега - 
0.015%, 7 дни и много други. 

УЖИЛВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ
Ако човек е алергичен, дори само едно ужилване 

може да се окаже фатално
В някои случаи обаче дори е трудно да определим 

от какво насекомо сме ужилени. Това обикновено ста-
ва, когато сме сред природата, минаваме през висока 
трева или се облегнем на кацнала пчела или оса. Усе-
щаме единствено остра болка, но от какво е трудно да 
определим. Мястото на бол-
ката е с повишена темпера-
тура, зачервяване и оток. Ако 
ужилванията са няколко, се 
появава гадене, световъртеж, 
главоболие, втрисане и обща 
температура
Признаци на алергична 

реакция, освен големия отток са и ускореното сърце-
биене, болки в ставите, гърчове. Най-опасни са ухап-
ванията по шията и главата, защото отокът може да 
доведе до задушаване. Именно там се целят най-често 
разгневените оси и пчели.
Спешни мерки за предотвратяване на отока
Ако ни е ужилила пчела, трябва да намерим и изва-

дим жилото. Студената вода намалява болката и по-
дуването. Ако сме в гората, под ръка ще ни бъде най-
ефикасното средство за облекчение на ужилването 
- листата от бъз. Леко се намачкват и с тях се натрива 
мястото. По този начин може не само да се намали, но 
дори да се спре алергичната реакция.
Ако сме в града или у дома, облекчаващо действат 

натриването с чесън, оцет или лимонов сок.
Много добро средство може да си приготвим сами. 

Вземете в равни части растително масло,шампоан за 
коса и 9%-ен оцет. Смесете дорбе до получаване на 
гладка бяла емулсия. Намажете откритите части на тя-
лото и комарите ще бъдат далеч от вас.
Хомеопатията също може да ни бъде в помощ при 

ужилване от насекомо. Добре е в походната ни аптечка 
да присъства поне един от хомеопатичен препарат.
При алергичен шок трябва да се потърси лекарска 

помощ.

 ПЪРВИТЕ 10 ДНИ ПИЛЕТАТА СЕ ХРАНЯТ ПРЕЗ 2 ЧАСА
Много начинаещи птицевъ-

ди започват да тъпчат пилетата 
веднага след излюпването им. А 
естествено в първите часове от 
живота пиленцата да отказват 
да се хранят.
Трябва да знаете, че пиленца-

та могат да оцелеят до 5 дено-
нощия след излюпването си с остатъчния жълтък (жъл-
тъчната торбичка, която е в коремчетата им и им служи 
за храна, докато те са в яйцето) още не е свършил.
През първите 10 денонощия новоизлюпените пилета 

се хранят през два часа. След това до навършване на 
1,5-месечна възраст - на всеки 3 часа. А по-големите 
пилета - на всеки 4 часа.
Пилетата се хранят само през деня.
Първото хранене се състои от смачкано твърдо сва-

рено яйце
Едно яйце е достатъчно за 20 пилета. Дава се до 8-ия 

ден.
Във водата за пилетата се добавя слаб (бледорозов) 

разтвор на калиев перманганат.
Важно е веднага след излюпването пилетата да се 

подхранят с очистено от обивката зърно или с натро-
шен на дребно ориз.
По-добре е да не се прави смес от яйце и просо.
А счукана ръж на пилетата може да се дава чак след 

като станат на 1 месец.
За да избегнете храносмилателни разстройства не ги 

прехранвайте
Всички зърнени фуражи трябва да се изхранват в сух 

вид, тъй като влажните мешанки в условията на висо-
ките температури бързо прокисват.
Храната не трябва да престоява повече от 15-20 ми-

нути в хранилката, след което остатъците се изхвърлят 
и хранилката се почиства. Най-добре е различните фу-
ражи да се дават в отделни хранилки.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Алое
Aloe Ferox

Описание: Вечнозелено растение, с изправено, високо до 
1,5 м стъбло. Листата са мечовидни, дебели, сочни, заострени 
към върха на стъблото. При стайни условия цъфти твърде рядко.
Разпространение: У нас се отглежда като стайно декора-

тивно или лечебно растение, понякога като оранжерийно.
Употребяема част: Използват се листата, от чийто сок 

чрез сгъстяване и изсушаване се получава стъкловидна маса, 
наречена алое или сабур.
Лечебно действие 

и приложение: Сти-
мулиращо, слабително, 
жлъчегонно  действие . 
Лечебният ефект се дъл-
жи на антрахиноновите 
гликозиди, които могат 
да предизвикат и аборт. 
Растението има и бакте-
рицидни свойства.
Прилага се при заболя-

вания на очите и очния нерв. Използва се също при нарушена 
обмяна на веществата и за повишаване защитните сили на 
организма; за лечение на гастрит, колит, язва на стомаха.
При анемия се препоръчва сок от алое с добавка от железни 

препарати.
В българската народна медицина алоето се използва предимно 

при болки в стомаха и червата, за възбуждане на апетита, при 
артрит, и през последните години - при рак. Приложено на лицето 
и шията, алоето омекотява кожата и забавя появата на бръчки. 
Омекотява мазоли и втвърдени кожни участъци от ходилата. Мех-
лемите, направени на базата на алое предотвратяват появата на 
мехури и обелване на кожата вследствие на слънчеви изгаряния.
Външно приложение: Настойка в спорт 40 градуса се 

прилага за компреси при изгаряния, рани, екземи и абсцеси.
Вътрешно приложение: 1/2 л. сок от алое се слага в 1 л. 

бяло вино; кисне 7 дни като през това време често се разклаща. 
След това се прибавят 500 г мед и кисне още 3 дни. Прецежда 
се през марля. Пие се по 1 супена лъжица 2 часа след ядене, 3 
пъти дневно. След изпиване на дозатасе прави почивка от един 
месец и лечението се повтаря по същия начин.
Внимание! 
В големи дози и при продължителна употреба билката е 

токсична. Да не се приема при чернодробни и жлъчни болести, 
остри възпалителни заболявания на стомашно-чревния канал, 
бременност, менструация, кръвоизливи, цистит, хемороиди.
Противопоказания:  Не се използва при остри възпа-

лителни заболявания на стомашно-чревния тракт, при болест 
на Кроун, улцерозен колит, стомашни болки. Не се използва 
по време на бременност и кърмене, както и при деца под 12 
годишна възраст.
При употреба са възможни странични ефекти - стомашно-

чревни колики, диария. При продължителна употреба може да 
се наблюдават нарушения във водно-електролитния баланс.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

B бapa влизa пoceтитeл и мoли бapмaнa дa нaлee в 
200-гpaмoвa чaшa 300 гpaмa yиcĸи.
Бapмaнът yдивeнo:
– Toвa e нeвъзмoжнo!!!
– Toгaвa ми cипeтe в двe чaши пo 150 гpaмa.
Бapмaнът нaливa в двe чaши пo 150 гpaмa.
Πoceтитeлят изливa вcичĸo в 200-гpaмoвa чaшa и тo ce cъбиpa.
Бapмaнът:
– Гocпoдинe, виe cтe фoĸycниĸ!
– He, бpaтлe, фoĸycниĸ cи ти, aз cъм дaнъчeн инcпeĸтop!

– Moeтo ĸyчe e мнoгo yмнo! Koгaтo глeдaмe мaч пo тeлeви-
зиятa, aĸo биeм, тo зaпoчвa дa лae, a aĸo пaднeм, пpaви caлтa.

– Πo ĸoлĸo caлтa пpaви?
– Aми зaвиcи ĸoлĸo cилнo cъм гo pитнaл.

бapa влизa пoceтитeл и мoли бapмaнa дa нa

ЧИЙЗКЕЙК СЪС СЛАДКО
Продукти:
За блата: 2 опаковки 

чаени бисквити с какао, 
125г масло;
За крема: 375-400г крема 

сирене, 3 яйца М размер, 
50-60г  захар ,  1 лимон , 
сладко по избор (ягоди, 
боровинки, малини)
Приготвяне:  
Начин на приготвяне: Бисквитите се натрошават и 

към тях се добавя разтопеното масло. С получената 
смес се покрива дъното на предварително покрита 
с хартия за печене ринг форма. Сложете блата в 
хладилника да стегне, докато приготвяте крема. След 
това разбийте крема сиренето заедно със захарта, 
настърганата лимонова кора и сока от плода, добавете 
яйцата и продължете да бъркате до получаване на 
хомогенна смес. Изсипете крема върху блата и печете 
в предварително загрята на 160 градуса фурна за 50-60 
минути. Оставете да се охлади и покрийте със сладко.


