
29 август - 4 септември 2016г., година (XII), 35 /567

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

Денят е 20 август, а годината далечната вече 1966-та. Мястото е село Блатска, а събитието 
първият официален мач на ФК „Стрела“ Вълкосел.
Историята на този мач разказана от двама от ветераните на отбора играли във въпросната 

среща показва романтиката на играта футбол от ония времена.
Юсеин Спахиев каз-

ва: „Беше ни първи 
мач, който чакахме 
около 12 години, пре-
ди това играехме все-
ки ден на игрището 
във Вълкосел около 50 
човека се събирахме, 
бяха незабравими вре-
мена, а за първия офи-
циален мач няма как 
да не се запомни, беше 
в с. Блатска, първото 
полувреме завърши 
0:0, но точно в края му 
контузиха брат ми д-р 
Спахиев и ни отсла-
биха защитата, което им помогна да ни победят с 3:1, но преживяването беше уникално, 
а първият гол за „Стрела“ реализира Юсеин Барзев – Цинката. Любопитното на този мач 
беше, че ни се наложи да играем голи от кръста нагоре, защото екипите ни с Блатска бяха 
еднакви и съдията нареди ние да играем без тениски.“ Това си спомня с ентусиазъм един от 
братята Спахиеви част от състава по онова време. Любопитна подробност, която ни беше 
споделена е как е избрано името на отбора. Юсеин Спахиев споделя как отбора се събира 
преди началото на сезона и мисли върху своето име и благодарение на един съветски филм, 
който се казва „Синята Стрела“ се избира същото име и на отбора. В последствие „Синята“ 
отпадна от името, но още помним как започна всичко.“

Нямам как да пропуснем и 
името на първият треньор, а 
именно Юсуф Маджаров, чо-
века подреждал отбора в тези 
далечни времена. 

„Тогава нямаше път Въл-
косел-Дъбница, минаваше се 
през Сатовча и оттам към Гоце 
Делчев и околните му села, а 
на наши мачове като гости ид-
ваха по 500 съселяни, цял ден 
хората оставяха тютюна само и 
само да са съпричастни с фут-
болния отбор, къде са сега тия 
времена?!?!“ – споделя брата 
на Юсеин Спахиев д-р Алексей 
Спахиев.

„Първият екип използван 
едва във втората ни среща беше 

бели тениски с 3 сини ленти на гърдите.“ С вълнение си спомня Юсеин Спахиев – Швека.
„Най- трудно дочакахме първата победа, а тя дойде благодарение и на първите ни транс-

фери, които се случиха като отидохме до военното поделение в с. Слащен и договорихме 5 
войници служещи там да играят за нашия отбор и така още в първата среща, в която взеха 
участие спечелихме с  4:1 двубоя си с Буйна Баня и записахме поредица от 6 победи благо-
дарение на тези трнасфери.“ – отново споделя Швека.
Двамата братя запознали ни с началото на историята на ФК „ Стрела“ в края ни споделиха, 

че много биха искали сегашната младеж да има техния ентусиазъм и да се отдава на футбо-
ла със същата страст, както те преди 50 години, и пожелаха на днешния отбор на „Стрела“  
да направи най-важното, един приятелски колектив, който да ниже победи в новата „Четвър-
та лига“, в която ще участва от новия сезон.
А иначе Кмета на община Сатовча, Кмета на с. Вълкосел, Мехмед  Даутев, както и сегаш-

ното ръководство на ФК „ Стрела“ се бяха постарали ветераните да прекарат един хубав 
юбилей, който се превърна в празник за тях, проведен в бар „Таки“ с. Вълкосел, където 
ветераните се почерпиха и споделиха едно печено агънце. Да им е честит юбилея и дано се 
срещнем с тях и на 100 годишнината. Само „Стрела“!

Д 20 1966 М Б бД 20 1966 М Б б

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ
НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИК?
Докато децата се суетят около датата 15 септември и се чудят с какво да 

се облекат на първия учебен ден, избират раница, тетрадки, моливи, об-
лекла, боички и всевъзможни пособия, родителите имат грижата да оси-
гурят средства, с които да се закупят тези важни за детето облекло и посо-
бия. Възможност е и кандидатстването за целева помощ за първокласник.
Какво представлява помощ за първокласник?
Тази помощ се отпуска на семейства, които имат дете, записано в пър-

ви клас. Двете основни характеристики на помощта са, че тя е:
1)  целева –  целта е да покрие част от разходите в началото на учеб-

ната година, a сумата следва да бъде разходвана за това, за което е от-
пусната;

2)  еднократна – отпуска 
се веднъж.
Размерът на помощта е 

250 лева /двеста и петде-
сет лева/ достатъчно, за 
да се закупят учебниците, 
канцеларските материали 
и въобще всичко, от което 
се нуждае първокласни-
кът.
Какви са условията за 

кандидатстване?
Да са налице едновременно следните условия:
1. Детето да е записано в първи клас на държавно /или общинско/ 

училище.
2. Записването да е за първи път. Ако детето повтаря първи клас, се-

мейството няма право да кандидатства за тази помощ.
3. През последните 12 месеца средномесечният доход на член от се-

мейството да е по-нисък или равен на 350 лева, а след 1.07.2016г. – 400 
лева.
Критерият за средномесечен доход не се взeма предвид при някои 

особени случаи,  а именно, ако детето е:
• с трайно увреждане. Човек с трайно увреждане е лице, което в ре-

зултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с 
трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в сте-
пен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската 
експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са 
определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

• с един жив родител;
• настанено в приемно семейство или в семейство на роднини или 

близки.
Следователно при наличие на някое от трите обстоятелства и незави-

симо от дохода помощта следва да се отпусне.
Какъв е редът за кандидатстване?
Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на заяв-

ление декларация по образец. Към заявлението трябва да се приложи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за по-

следните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е по-
дадено заявлението декларация (за лицата, работещи по трудови или по 
служебни правоотношения);

2. удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или 
общинско училище. Удостоверението се издава от училището;

3. удостоверение за раждане на детето (за справка);
4. лична карта (за справка);
При особени случаи следва да се представят и:
1. Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или при-

емно семейство, се представя  копие от заповедта на директора на ди-
рекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настанява-
не на детето в семейство на роднини и близки или в приемно семейство;

2. Когато поради здравословни причини, установени с протокол на 
Лекарска консултативна комисия /ЛКК/, детето не може да започне учи-
лище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна го-
дина, се представя медицински протокол на ЛКК;

3. Ако детето е с трайни увреждания се представя експертно решение 
на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална 
експертна лекарска комисия, за справка. ТЕЛК са експертни комисии 
към държавни и общински лечебни заведения от различен тип, които се 
състоят от лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години 
трудов стаж по медицина.

1. ако детето е с един жив родител – удостоверение за наследници и 
удостоверение за семейно положение.
Какъв е срокът за кандидатстване?
Срокът  за подаване на  заявлението- декларация е до 15-ти октомври. 

Преди това трябва детето да е записано в училище.
Дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка, като прави 

посещение в училището до два месеца от започването на учебната го-
дина. Ако при нея се установи, че детето не е постъпило в училище или 
не е посещавало редовно училище 3 поредни месеца или 6 месеца в 
рамките на учебната година, ще се наложи възстановяване на сумата по 
помощта. Това няма да се наложи, ако причината е била в здравослов-
ното му състояние.
Важно! Трябва в срок до един месец, считано от началото на учебната 

година, да си потърсим парите. След изтичане на този период Дирекция 
„Социално подпомагане“ има право да ни откаже да изплати помощта. 
Следва да имаме предвид, че при отпускане на еднократна целева по-

мощ, сумата от 250 лева ще ни бъде изплатена поне месец след като сме 
направили разходите. Ето защо, се налага все пак да се предвидят разхо-



на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от 
варената кокошка също се заравят в браздата. Традиция повелява на Симеоновден да не се 
дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от дома”. Не се 
готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата ще е 
плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с 
“пълно”, житото ще роди много зърно. 

2 Септември 2016, Петък
 Национален празник на Виетнам
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1945/. Отбелязват се и 

годишнина от провъзгласяването на Декларацията за независимост на Виетнам и за обра-
зуване на Демократична република Виетнам. 

3 Септември 2016, Събота
Национален празник на Сан Марино
Националният празник на страната е Деня на основаването на републиката /301/. 5 Сеп-

тември 2015,

НИЕ, ХОРАТА - ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС       
Краен срок: 30 септември 2016 г. 
В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професи-

оналисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.
Журито на конкурса ще определи 6 награди в категориите:
- стрийт и ежедневие
- портрет
- репортаж
- награди на публиката 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА
„МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ“   

Краен срок: 30 септември 2016 г. 
В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 15 години, от всички звена- 

ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и ателиета, групирани в три възрастови групи:
I. Група - от 5 до 7 години
II. Група - от 8 до 10 години
III. Група - от 11 до 15 години
Рисунките за първа възрастова група да бъдат нарисувани на картон с размер А4. За 

останалите възрастови групи съответно да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 
см. /без паспарту/ с материали по избор на участника. 

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

29 Август 2016, Понеделник
 Църква почита св. Йоан Кръстител (Секновение)
Църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител - на този ден е отсечена 

главата на светеца. Това е вторият летен празник на християнския светец, който 
в народния календар се нарича Секновение поради вярването, че на този ден 
се сече лятото, секат се денят и нощта - стават равни. На Секновение водата и 
времето започват да застудяват, затова никой не бива да се къпе в реките. На този 
ден се спазва строг пост. По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена 
консумацията на червено вино, на червени плодове и зеленчуци. В чисто хрис-
тиянски план празникът носи идеята за цикличността, защото с останалите два 
дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система - раждане (Еньов-
ден - 24 юни), кръщаване (Ивановден - 7 януари), и смърт (отсичане на главата 
му - 29 август). Евангелието пише, че когато Йоан станал на 30 години, Бог му 
заповядал да проповядва, че вече се е родил неговият син Христос, който скоро 
сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да говори на хората, затова го 
нарекли и Предтеча, понеже вървял преди Христос и разказвал за него. Йоан 
кръстил в река Йордан много хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, 
Господ им простил извършеното. Когато Христос дошъл при Йоан, Предтечата му 
се подчинил, и кръстил и него във водите на река Йордан. Той продължил и след 
това да проповядва учението на Исус. Главата на Йоан Кръстител била отсечена 
в Юдея от стражите на цар Ирод. Така страшно и безсмислено се прекъснал жи-
вотът на най-близкия другар и съмишленик на Христос. Ден за действия срещу 
ядрените опити Отбелязва се от 2010 г. с резолюция 64/35 на Общото събрание 
на ООН от 2 декември 2009 г., приета по инициатива на Казахстан, за да се ак-
тивизират усилията на международната общност за прекратяване на ядрените 
опити като важна крачка за постигането на мир и сигурност в света. Годишнина 
от закриването /1991/ на ядрения полигон Семипалатинск в СССР (дн. Казахсан). 

30 Август 2016, Вторник 
Българската църква почита княз Ал. Невски 
Св. Александър бил архиерей (хорепископ) при първия Константинополски 

патриарх Митрофан. Участва в Първия вселенски събор в Никея поради пре-
клонната възраст на патриарх Митрофан. След неговата смърт от 325 г. до 340 
г. е патриарх на Цариградската църква. Той бил ревностен защитник на вярата 
и паството си от коварството на еретици и езичници. Умира през 340 г. на 98-го-
дишна възраст. Св. Йоан Постник управлявал Цариградската църквата по време 
на император Анастасий. Умира през 595 г. Св. Павел управлявал църквата като 
патриарх само 5 години. Като видял засилването на иконоборческата ерес, той 
се отказал от патриаршеската катедра и се оттеглил в манастир. Умира през 
784 г., като малко преди смъртта си приел велика схима. Александър Невски е 
роден ок. 1220 г. в княжеско семейство в Переславле, Залеском. Посветен е бил 
във воин на 6-годишна възраст. На 16 години баща му го оставя на управлява 
Новгород. Княз Александър повежда в началото на 13-ти век руските войски 
срещу шведско и германско нашествие. Решителната битка е край бреговете на 
река Нева, откъдето идва и прозвището му Невски. След смъртта на Александър 
Невски през 1263 г., тленните му останки са положени в храм „Успение на Света 
Богородица“ близо до град Владимир. През 1723 г., по времето на Петър Велики, 
мощите на княза са пренесени и положени в построената в негова чест и памет 
Александро-Невска лавра, където се съхраняват и досега. На 18 октомври 1998 
г. частица от мощите на светеца е пренесена и положена за поклонение в Пат-
риаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. Ценната светиня е 
дарена от руския патриарх Алексий Втори на българския патриарх Максим при 
посещението му в Москва.

31 Август 2016, Сряда 
Годишнина смъртта на лейди Даяна
Трагедията отнела живота на чаровната принцеса Даяна се случва на 30 август 

1997 г. около 23:35 ч. в тунела Понт де л‘Алма на р. Сена, малко след като прин-
цесата е напуска хотел Риц (Париж, Франция). В колата, тя е била придружавана 
от Доди Ал Файед, син на известния египетски милиардер и собственик на 
Harrods - Мохамед Ал Файед. Веднага след това принцесата е откарана в болница, 
където лекарски екип се опитва два часа да я спаси, но към 3 часа в ранните зори 
на последния августовски ден лейди Даяна издъхва. Чаровната детска учителка 
бързо спечелва сърцата на британците и те галено я наричат лейди Ди - тя е една 
от най-обичаните и уважаваните личности на Великобритания. Британците, тра-
диционно са силно привързани към кралския институт, но специално към лейди 
Ди не крият и любовта си. Бракът на Чарлз и Даяна продължава 15 години и през 
1996 година, папата склонява да разтрогне кралския брак. Те имат два законни 
наследници от брака си - принцовете Уилям и Хари. 

1 Септември 2016, Четвъртък
 Симеоновден
Начало на църковната нова година - Преп. Симеон Стълпник и Св. Марта. В 

много краища на традиционно земеделска България за начало на новата година 
смятали Симеоновден - 1 септември, когато започват есенната оран и сеитба. 
Народните обичаи повеляват сутринта жените да замесят пшенично тесто и да 
направят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се 
оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Севе-
розападна България пред каруцата се коли петел (за “курбан на св. Симеон”). 
Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят 
жар, за да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита 
се разчупва на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава 
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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: СВЕТОВНАТА МЪДРОСТ      
Дошъл веднъж при един даоски монах човек, който се оплаквал, че колкото и да се опитва, не може 

да постигне световната мъдрост. А след като не може да постигне световната мъдрост, той се съмнява 
в мъдростта на Бога. И това силно го притеснявало, затова дошъл при мъдреца за помощ. Монахът се 
съгласил да помогне на човека, но при условие, че той ще изпълнява нарежданията му. Първото му 
нареждане било — да седи на брега и да слуша песента на реката. „Това е гласът на Бога“, — казал 
монахът. Човекът така и направил. 
Но когато вечерта се завърнал при монаха, на въпроса му дали е разбрал мъдростта на света, само 

поклатил глава. 
Тогава второто нареждане било да гледа пламъците на огъня. „Това е танцът на Бога“, — казал 

монахът. 
Но на сутринта човекът отново казал, че не е разбрал мъдростта на света. Земята и въздухът също не 

му говорели за мъдростта на света, понеже не можел да прогледне в тайните им. Монахът се замислил. 
А на третия ден казал на човека: „Тогава погледни навътре в себе си, там се крият всичките ти 

съмнения“. И като видял в себе си приказния и многообразен свят на душата, човекът постигнал 
мъдростта на Бога, пресъздал във всяка душа образа на Вселената. И съмненията го напуснали, и се 
изпълнила с покой душата му. 
Така всеки трябва да погледне в себе си, ако иска да види цялата Вселена. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 28.08.2016 г.
. – 26

. – 96



До 10-ти септември: 
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 септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

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

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 август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

ление за неподаване на месечни декларации за август 
2016 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ПАРИЧНАТА ПОМОЩ ЗА

ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
Паричните помощи за профилактика и рехабили-

тация се разходват по условията и реда, определени 
с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и 
изплащане на паричните помощи за профилактика и 
рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., 
бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 
2012 г. и бр. 23 от 2014 г., изм., бр. 94 от 2014 г., доп., бр. 
4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). Националният 
осигурителен институт, чрез неговите териториални 
поделения, финансира и контролира дейността по 
профилактика и рехабилитация, провеждана за следния 
контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или 
за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако 
не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване и срокът на инвалидността 
в експертното решение на Териториална експертна 
лекарска комисия, респективно на Националната екс-
пертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични 

помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях 
са били внесени или дължими осигурителни вноски 
за период от шест последователни калeндарни месеца, 
предхождащи месеца, през който се провежда про-
филактиката и рехабилитацията. В периода от шест 
календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане 
на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна 
неработоспособност и за отпуск за бременност и раж-
дане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст.

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една 
календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се 
осигуряват за общо заболяване и майчинство, са полу-
чавали парични обезщетения за временна неработоспо-
собност, бременност и раждане и отглеждане на дете 
и при осиновяване 
на дете от 2- до 
5-годишна възраст 
и  периодите  на 
временна нерабо-
тоспособност, бре-
менност и раждане 
и за отглеждане на 
дете и при осино-
вяване на дете от 
2- до 5-годишна 
възраст, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни 

вноски за период от шест последователни календарни 
месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат 
от претърпяна трудова злополука или професионална 
болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и про-

фесионална болест, имат право на парични помощи 
за профилактика и рехабилитация само в случай на 
трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигу-

рителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване за 2016 г. е 60 години и 10 месеца за жените 
и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни ди-

агностични и терапевтични процедури дневно (вкл. 
прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от 
Надзорният съвет на Националния осигурителен 
институт;

2. средствата за нощувки по цена, утвърдена от Над-
зорният съвет на Националния осигурителен институт, 
без доплащане от правоимащите лица;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 
5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня 
на напускане Националният осигурителен институт 
заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за 
хранене.
Лицата получават право на парични помощи за 

профилактика и рехабилитация еднократно в една 
календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълнители на дей-

ността по профилактика и рехабилитация (заведения) 
се правят от лицата. Националният осигурителен 
институт не носи отговорност за всички проблеми, 
свързани с тях.
Преди извършване на резервации е необходимо ли-

цата да се информират от териториалните поде-
ления на Националния осигурителен институт за:

1. условията и реда за ползване на правото на парична 
помощ за профилактика и рехабилитация;

2. заболяванията и противопоказанията за лечение 
в изпълнителите на дейността по профилактика и 
рехабилитация.

3. размера на сумата за доплащане за един храноден, 
която е посочена в договорите, сключени с изпълните-
лите на дейността за 2016 г.
Всяко лице се задължава:
1. Да спазва посочения в удостоверението срок за ре-

хабилитация, както и да ползва и трите компонента на 
паричната помощ – медицински процедури, нощувки и 
частична парична помощ за хранене. При неспазване 
на посочените изисквания, направените разходи са за 
сметка на лицето.

2. При напускане на изпълнителя, да попълва Ан-
кетна карта за извършени услуги по профилактика и 
рехабилитация.

ПО КАКЪВ НАЧИН И В КАКВИ СРОКОВЕ СЕ 
ИЗПЛАЩАТ ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И 

ПОМОЩИ ОТ НОИ?   
>  Паричните обезщетения и помощи се изплащат 

от ТП на НОИ на правоимащите лица в срок до 15 
работни дни (след 30 юни 2016 г. в срок до 10 работни 
дни) от постъпване в НОИ на данните от издадените 
болнични листове и представяне на удостоверенията 
по образец съгласно приложения № 9 – № 11 към 
НПОПДОО. 

>  Паричните обез-
щетения за период, 
обхващащ  повече 
от един календарен 
месец се изплащат в 
срок до 15 работни 
дни (след 30 юни 
2016 г. в срок до 10 
работни дни) за пър-
вия месец от периода, за останалите календарни ме-
сеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за 
който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни 
дни след изтичане срока на обезщетението. 

> ТП на НОИ изплаща на правоимащите лица 
паричните обезщетения по декларираните от тях в 
заявленията-декларации лични разплащателни или 
спестовни безсрочни банкови сметки, като преводите 
се извършват два пъти седмично. 

>  Ако лицето няма право на обезщетение или 
помощ, длъжностното лице, на което е възложено 
ръководството по изплащане на обезщетенията и 
помощите или друго длъжностно лице, определено от 
ръководителя на териториалното поделение на НОИ, 
издава разпореждане за отказ в срок до 15 работни 
дни (след 30 юни 2016 г. в срок до 10 работни дни) 
от постъпване в НОИ на данните от издадените бол-
нични листове и представяне на удостоверенията по 
образец съгласно приложения № 9 – 11 или на заяв-
ленията-декларации по образец съгласно приложения 
№ 15 – 18. Един екземпляр от разпореждането за 
отказ се изпраща в 3-дневен срок от издаването му на 
лицето, което може да го обжалва пред ръководителя 
на ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването му. 

> Разпореждането се отменя, ако в тригодишния 
давностен срок по Кодекса за социално осигуряване 
лицето или осигурителят представят нови или до-
пълнителни доказателства, установяващи правото на 
обезщетение или помощ. Дължимите от държавното 
обществено осигуряване вземания се погасяват с из-
тичане на тригодишна давност, считано от 1 януари 
на годината, следваща годината, за която се отнасят. 

> Длъжностното лице в териториалното поделение 
на НОИ издава разпореждане за спиране изплащането 
на обезщетенията за временна неработоспособност, 
трудова злополука и професионална болест, тру-
доустрояване, бременност и раждане и отглеждане 
на малко дете, когато са обжалвани актовете на 
медицинската експертиза или когато са представени 
доказателства, които могат да доведат до издаване на 
разпореждане за отказ или прекратяване изплащане-
то на обезщетението или когато не са предоставени 
данни за издадените болнични листове и решенията 
по обжалването им в електронния регистър на бол-
ничните листове и решенията по обжалването им. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2016г.

При прием по клинична пътека в болнично лечебно 
заведение по линия на Националната здравноосигу-
рителна каса следва да заплатите само потребителска 
такса за болничния престой, която е в размер на 5.80 
лв. – сума, определена с постановление на Минис-
терския съвет - за всеки ден болнично лечение, но 
за не повече от 10 дни годишно (освен ако не сте 
освободена от нея).  
Когато не постъпвате в лечебно заведение за болнич-

на помощ, сключило договор с НЗОК по клинична пъ-
тека за рехабилитация, а желаете да проведете лечение 
в санаториум, който е към НОИ, в балнеохотелите на 
ПРО или др. институция, НЗОК не заплаща разходите. 
За условията и реда за включване в програмите на 
Националния осигурителен институт (НОИ) за полз-
ване на балнеолечебни процедури в балнеолечебните 
центрове в страната, работещи по програмите на НОИ, 
следва да се обърнете към НОИ и неговите територи-
ални поделения. По-подробна информация можете да 
получите от интернет страницата на НОИ - www.noi.bg

Въпрос: Каква е таксата на ЗЗОЛ придобил право 
на пенсия , но работещ на трудов договор при по-
сещение при лекар /ОПЛ или специалист/ сключил 
договор с НЗОК ?
Отговор: Само лицата, които са упражнили пра-

вото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря 
по дентална медицина или на лечебното заведение 
сума в размер 1,00 лв. съгласно  Постановление № 
312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение 
на Постановление № 193 на Министерския съвет от 
2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани 
от здравноосигурените лица за посещение при лекар, 
лекар по дентална медицина и за болнично лечение. 
Т.е. в конкретния случай здравноосигуреното лице 
попада в тази категория лица. Законодателят не по-
ставя ограничения за тези, които са се пенсионирали 
и които работят на трудов договор.

Въпрос: В прродължение на 18 години пребивавах 
в чужбина (не-ЕС) и по стечение на семейни обсто-
ятелства се завърнах току-що в България. Имам 
две непълнолетни деца (на 2 и 6 години). Какво 
трябва да направя, за да възстановя правата си и 
тези на децата си относно здравно осигуряване. И 
тримата имаме двойно гражданство. Благодаря 
предварително!
Отговор: Съгласно Закона за здравното осигуря-

ване, чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 
8.03.2013 г.) Българските граждани, които са граждани 
и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 
дни през една календарна година, могат да декларират, 
че не дължат здравноосигурителни вноски, като пода-
дат в Националната агенция за приходите декларация 
по образец, утвърден със заповед на министъра на 
финансите.
Тъй като Националната агенция за приходите (НАП) 

е институцията, в чиито законови правомощия влиза 
събирането на средства от задължителните здравно-
осигурителни вноски и определянето на здравноо-
сигурителния статус на гражданите, за информация 
относно здравноосигурителните Ви права, следва 
да се обърнете към НАП или нейните териториални 
дирекции, а не към Националната здравноосигури-
телна каса. 
На адрес www.nap.bg са публикувани адресите и 

офисите на НАП, в които ще Ви разяснят Вашите 
права и задължения. 
На сайта на НАП – www.nap.bg – в меню „Здрав-

но осигуряване“ -  линк „За българи в чужбина“, 
също може да намерите информацията, която Ви 
интересува.

Въпрос: Искам да попитам какво включва на-
правление номер 3 за физиотерапия, само проце-
дурите ли без нощувката и храната.
Отговор: В случая вероятно имате предвид 

направление (бл. МЗ-НЗОК №7), което е за хоспи-
тализация по клинична пътека за физиотерапия и 
рехабилитация в болничната помощ. В извънболнич-
ната медицинска помощ общопрактикуващият лекар 
може да издаде – при необходимост и по преценка, 
медицинско направление (бланка МЗ-НЗОК №3) към 
лекар специалист по „Физикална и рехабилитацион-
на медицина“, който да проведе физиотерапевтичен 
курс на лечение. 
Уточняваме, че лечебното заведение за болнична 

помощ, в което трябва да постъпите с направление 
бл. 7 трябва да има сключен договор с касата за съ-
ответната клинична пътека за рехабилитация. (На 
интернет страницата на институцията – www.nhif.
bg - раздел „Електронни услуги“ – меню „Търсене 
на договорни партньори и дейности” - линк „Бол-
ници“, може да направите справка за сключилите 
договор с НЗОК лечебни заведения, по съответната 
клинична пътека. Има възможност за избор на 
област, община, населено място. Кликвате върху 
номера на клиничната пътека, и излизат резултати 
за лечебните заведения, сключили договор по нея). 
За рехабилитация в този случай Ви е необходимо 
направление за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК №7) 
и амбулаторен лист, издаден от специалист физиоте-
рапевт, за да се мотивира становището, че лечебната 
дейност не може да бъде постигната в условията на 
извънболничната помощ. 



ДЕПРЕСИЯ
В съвременния свят често си говори за депресия, но 

дали знаем какво точно е депресия?
Основни видове депресия:
Реа кти в н а 

депресия
Тя настъпва 

тогава, когато 
се случи загуба 
на партньора, 
работното място, пенсиониране, финансови пробле-
ми, служебно разочарование или душевно отклонение 
и ни пречи да работим.
Тази форма на депресивното състояние е широко 

разпространена, затова повечето хора, които страдат 
от депресия имат най-вероятно реактивна депресия. 
Депресия при изтощение
Тази форма настъпва често при дълго, продължител-

но психично свръхнатоварване, при продължително 
напрежение в семейството или професията, при дълги 
затормозяващи конфликти в брака или семейството.
Маниакално депресивната форма
Настроението се сменя от лъчезарно въодушевление 

до съкрушеност до смърт и обратно. 
Маниакално депресираният човек може да бъде дни 

или дори седмици в еуфорично и весело настроение, 
за да се срине след това само за ден в дълбока депре-
сивна дупка. При това заболяване е неизбежно меди-
каментозно лечение.

КАК ДА ИЗЧИСТИМ ТЯЛОТО СИ ОТ ТОКСИНИ
Най-много токсини се натрупват чрез месото и тес-

тените храни. Плодовете и зеленчуците действат оч-
истващо за организма. Едно денонощие гладуване в 
рамките на седмица дава добри резултати. Тялото се 
освобождава от различните вредни вещества, които се 
натрупват. Повечето храни, които човек поема всеки-
дневно предизвикват киселинни реакции, което спо-
собства за развитието на различни заболявания. Най-
вредни са захарта, кафето, чаят, алкохолът, тестените 
изделия, месото, рибата.
Всеки, който е пробвал, знае, че да се храниш пре-

димно с плодове и зеленчуци не е толкова сложно - 
дори през зимата има достатъчно сочни плодове, а не-
зависимо от липсата на някои зеленчуци, винаги може 
да се „измисли“ някаква салата.
Ако обичате да ядете месо или месни продукти, оп-

итайте се това да не е повече от 2-3 пъти седмично. 
Натрупването на твърде много токсини, причинено 
от този тип продукти, е лесно да се разпознае по ред 
симптоми - главоболие, болка в очите, физическа сла-
бост, умствена умора. Разбира се, тези признаци не са 
страшни, но са сигнал, че състоянието на организма 
може да се влоши.
Ако пък в менюто ви преобладават тестените изде-

лия, добре е да не ядете изобщо месо и мазнини. Спе-
циалистите препоръчват също да се спре употребата 
на захар и въглехидрати. Тях можете да си набавяте 
под естествена форма - чрез плодове и зеленчуци. 
Много белтъчини съдържат различните видове ядки и 
най-много - орехите.
Разбира се, част от описаните по-горе неприятни за 

организма състояния могат да се дължат и на някакво 
заболяване. Ако обаче вече сте били на лекар и той не 
е установил нищо обезпокояващо, най-вероятно наис-
тина имате лош режим на хранене. Най-малкото, което 
можете да направите, е да го промените веднага, най-
доброто - поне веднъж да погладувате.

ВРЕМЕ Е ДА СЕЕТЕ СПАНАК
От края на август започва да се сее спанак като втора 

култура. Ако засеете сега, ще берете още през есента, а 
при по-късна сеитба, ще реколтирате рано напролет.
Може да засявате спанака като втора култура в про-

дължение на почти три месеца. Най-добре е да започ-
нете от края на август и да продължите до края на ок-
томври. А най-удачно е да го направите през интервали, 
за да прибирате и по-продължителен период от време.
За да се развиват нормално растенията, трябва да ги 

отглеждате при оптимални условия. Затова като сеете 
имате предвид:

- разстоянието между редовете трябва да е 20 см;
- разстоянието между растенията вътре в реда - 5 см;
- дълбочината на сеитба да е около 2 см.

 КОГА КАРТОФИТЕ ДА СЕ ПРИБИРАТ
Кожицата им трябва да е здрава
Прибирането на картофите е строго специфично и 

зависи от района, в който се отглеждат. Освен това 
зреенето е и сортова особеност - има ранни, средно-
ранни, късни.
По принцип прибирането на картофите започва, ко-

гато надземната маса (стъбла и листа) са изсъхнали. 
Това е знак, че кожицата на клубените е здрава и те 
могат да се съхраняват.
Картофите се постаяват 

в тъмно помещение. А 
за да се запазят по-дълго 
време, са необходими спе-
циални условия. Темпера-
турата трябва да е между 
3-4 градуса, а влажността 
на въздуха - 85%.
Много важно е съхранението им
Ако картофите се съхраняват при температура от 0 

до 2 градуса, се получава т. нар. осладяване на клубе-
ните. Те имат нормален вид, но са със сладникав вкус.
При продължително държане на картофите в поме-

щение с температура под 0 градуса, клубените измръз-
ват. След това при размразяването във вътрешността 
им се наблюдават светлокафяви петна.
Ако се поставят на място с по-ниска влажност, вода-

та в клубените се изпарява и те се набръчкват.
В помещение, където влажността е повече, има ве-

роятност да се развият болести - като различни видове 
гниения.

ЛУКЪТ ДА СЕ ПРОСУШИ ДОБРЕ
В зависимост от сеитбата и района на отглеждане 

лукът, засаден от арпаджик, както и зимният чесън, 
узряват по различно време.
Кога лукът и чесънът са готови?
Листата пожълтяват естествено.
Лъжливото стъбло омеква и поляга към почвата.
Обвивните люспи придобиват характерното за сорта 

оцветяване.
Внимание!
Преди да приберете лука и 

чесъна за съхранение, трябва 
да ги просушите. Препоръ-
чително е това да става не на 
директно слънце, а на сянка 
- може под навес.
Може да оставите за няколко дни луковиците в гра-

дината, но е добре да ги покриете с листата. В проти-
вен случай люспите ща позеленеят.
Просушавенето трябва да продължи около седмица.
За да съхраните продукцията по-дълго време, задъл-

жително поставете луковиците в сухо и проветриво 
помещение.
Ако имате възможност, може да направите сплитове 

и да ги окачите.
В другия случай отрежете лъжливото стъбло на 4-5 

см над шийката и поставете луковиците в касетки или 
мрежести чували.

ПРИ ОГНЕН ПРИГОР,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗРЕЖЕТЕ КЛОНКИТЕ

Изрязване и изгаряне на болните клони е основна 
мярка за ограничаване на зараза.
Младите клони се изрязват 20-25 см от мястото на 

повредата, а старите на 10-12 см. След резитбата ра-
ните на дръвчетата и инструментите се обеззаразяват 
с формалин.
Препоръчително е да се води 

борба с насекомите - листни въш-
ки, корояди.
Ако дадено дръвче е нападнато 

много силно, то се изкоренява.
Няма препарати, които да контролират болестта. 

Все пак е препоръчително да се прави зимно пръска-
не по време на есенния листопад и в края на зимата, 
преди разпукване на пъпките. Използват се бордоле-
зов разтвор и други медсъдържащи фунгициди.
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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 

Маточина
Melissa officinalis

Описание:
Многогодишно тревисто растение с приятна 

лимонена миризма. Стъблото е четириръбесто, 
разклонено, 30-80 см високо, покрито с жлезисти 
и прости власинки. Цветовете са бледожълти, бели 
или розови. Листата са срещуположни, с дръжки, 
широко яйцевидно ромбични или продълговати. 
Плодът е съставен от 4 едносеменни, яйцевидни 
орехчета. Цъфти юни-септември.
Разпространение:
Расте из храсталаци и 

редки гори по тревисти 
и каменисти места из 
цялата страна.
Употребяема част:
Използват се листата 

и цъфтящите връхни 
части на стъблото.
Лечебно действие:
Успокоява нервната система, има спазмолитично-

антиспастично, болкоуспокояващо и противогър-
чово действие. Стимулира апетита и процесите на 
храносмилането, потиска гаденето и повръщането.
Приложения:
• при неврози, неврастении, сърдечни неврози, 

мигрена,
• при полова възбуда, смилателни нарушения от 

неврогенен произход
• при високо артериално налягане, виене на свят, 

нередовна менструация
• Листата на маточината се употребяват при ви-

ене на свят, главоболие, високо кръвно налягане, 
за усилване на зрението, регулиране на нередовна 
менструация, шум в ушите, подагра, безсъние, лош 
дъх в устата.
Външно приложение: Използва се за налагане 

на лапи при натъртване, ревматизъм, подуване на 
млечните жлези при кърмачките, циреи, за жабурене 
при зъбобол, гъргара при болки в гърлото.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

билката се заливат с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. 
Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.
Внимание! Да не се приема при остри възпаления 

на стомаха или червата, и остра кашлица!

 „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                                                                                                              

Учителя пита Иванчо:
-Иванчо,колко е 8 по 9?
-Нищо не се чува господине!
-Попитах те колко е 8 по 9?
-Наистина,господине,нищо не се чува от тук!
-Иванчо престани да ме мотаеш!Даи да си сменим 

мистата,да видиш че се чува идеално!
-Добре!
-Я сега кажете господине откога се срещате с майка ми?
-Вярно Иванчо!От тук нищо не се чува.

Иванчо говори с баща си:
-Татко,ти си голям късметлия!
-Защо?
-Няма нужда да ми купуваш нови учебници!Оставам в 

същия клас!

чителя пита Иванчо:

ПАЙ С КРУШИ, ЯБЪЛКИ
И СЛАДКИ ТРОХИИ

Продукти: Тесто: 230 г бяло брашно,100 г масло, 
1яйце, 50 г пудра захар, щипка сол
Плънка: 750 г смес от кисели ябълки и круши, 

сокът на 1 лимон, 70 г пудра 
захар, 1 к.л. канела на прах
Сладки трохи: 100 г бяло 

брашно ,60 г  пудра  захар ,  1 
щипка канела, 70 г масло
Приготвяне :  Заме сваме 

брашното с натрошеното масло, 
яйцето, солта захарта. Оформяме топка, загъваме във 
фолио и оставяме за 1 час в хладилника.
Обелваме ябълките и крушите, разрязваме ги на 

четири, а после на резенчета, като отстраняваме 
семките. Напръскваме с лимонения сок и смесваме със 
захарта и канелата.
За трохите смесваме брашното със захарта и канелата. 

Разтопяваме маслото, после го охлаждаме и на капки 
го добавяме към брашното. Разбъркваме внимателно с 
вилица, докато стане на трохи и оставяме да изстине.
Загряваме предварително фурната на 200 градуса. 

Разточваме тестото на кръг и застиламе тавичката, като 
оставяме 2 см ръб. Подреждаме отгоре резенчетата от 
круши и ябълки и наръсваме с трохите.
Пече се около 40 мин, докато паят стане наситено 

кафяв.
Оставя се да изстине върху домакинска скара.


