
Проведе се първата среща между партньори-
те от община Сатовча и македонската община 
Липково по проекта „Да мислим за природата, 
културата и водата – да бъдем европейски ту-
ристи“. Третият партньор по проекта е читали-
ще Просвета 1937, село Плетена. Проектът е 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Про-
грама Интеррег-ИПА за трансгранично сътруд-
ничество България-Македония 2014-2020 г.
В срещата взеха участие екипите по прокета 

от двете страни. Тя беше открита от кмета на 

Сатовча Д-р Арбен Мименов, който приветства 
участниците в срещата, пожела им ползотворна 
работа и напомни, че работата по поректа тряб-
ва да бъде изпълнена при спазване на всички 
правила на програмата и при взаимно уважение 
и партньорство.
Участниците в срещата се запознаха задълбо-

чено с планираните дейности за всеки от три-
мата партньори, съставиха свой план за дейст-
вие за изпълнение на проекта, както и план за 
дейностите по публичност и популяризиране на 

резултатите от проекта.
В рамките на проекта ще 

се изпълни реконструкция 
на коритото на реката в село 
Сатовча и ще бъдат оформе-
ни места за отдих и велоа-
лея. Край алеята ще бъдат 
разположени информациони 
табла, представящи най-ин-
тересното за посетителите 
за района. Ще бъде създаде-
на и нова електронна карта 
с туристическите атракции в 
района. 
В партньорската община в 

Македония ще се изпълни ре-
кострукция на път до езерото 
Липково и също ще се създа-
де такава електронна карта.
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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

П С Д А б М й

Нери Арнаудова  се класира на първо място в училищния кръг на Седмото наци-
онално състезание по правопис на английски език Spelling Bee, което се проведе на 
01.03.2017година в СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, област Благоевград. 
Нери Арнаудова спелува правилно думата „locker” /шкафче/  и победи Цветан Сафи-
ев, който се класира на второ място. И двамата ученици се класират за регионалното 
състезание, което ще се проведе на 1 април 2017 г. в гр.Благоевград. Националният 
кръг на състезанието ще се проведе на 6 май 2017 в София.

Spelling Bee е състезание, в което участниците спелуват (от англ. spelling), т. е. про-
изнасят буква по буква различни думи на английски език. Над 6600 ученици на въз-
раст до 14 години се състезаваха в 304 училища в страната  от 25 февруари  до 2 март 
2017 г. Участниците се подготвяха по предварително подготвен списък от 500 думи 
още от началото на месец декември. 
Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на ан-

глийски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. В Бъл-
гария състезанието се провежда за първи път през 2011 г. по идея на доброволци от 
Корпус на мира. Победители в миналогодишното състезание са  Никол Петрова от СОУ 
„Иван Вазов“ гр. Плевен и Владимир Живков от СОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ловеч.  
Състезанието се организира от Фондация “Корпус за образование и развитие-КОР-

ПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ и под патронажа на Министерството на образованието и науката.  
Развитието на състезанието може да следите на www.spellingbee-bg.com и на страницата във Facebook - https://www.facebook.com/bnespellingbee

НН А С

Ще бъдат създадени и два документални филма за всяка от 
общините. В тях ще бъдат отразени основните туристически ат-
ракции, които ще са обект и на електронните карти. 
Целта на проекта е с подобряване на инфраструктурата към 

водни басейни да привлича повече поесетители и да развива и в 
бъдеще партньорските взаимоотношения между двете общини.
Това е вторият партньорски проект между двете общини, на-

сочен към подобряване на туристическата инфраструктура око-
ло водни басейни. Планират се и следващи стъпки за развитието 
на това партньорство през следващите години.

С организирани тържества в учебно- възпита-
телните заведения на територията на общината 

се отбеляза денят на мама, денят на жената. Поднасяха се цветя в знак на обич и призна-
телност към пазителката на семейното огнище, към нежната половинка, към приятелка-
та, към любимата. В знак на уважение и признателност, ученици и деца подаряваха цветя 
на своите учителки. В детските градини и ясли тържествата за Денят на мама продължи 
почти през целия ден. С помощта на своите учителки малчуганите старателно се бяха под-
готвили, за да се представят пред своите близки - майки, баби, каки, лели. Пяха се песнич-

ки, рецитира-
ха се стихове, 
посветени на 
всеотдайност-
та на майката, 
на нейния не-
спирен труд 
към рожбите 
си, на безсън-
ните нощи, в 
които е бдяла 
неотлъчно над 
тях, на усмивката и топлината в сърцето й. Децата произнасяха радостно своите благо-
дарствени слова, рецитираха „Благодаря ти, мамо”, „За тебе, майчице, любима” и още 
много други стихове, муза за които са нашите безценни майки.

 Художествено-музикалните тържества, подготвени от възпитателите в градините и 
яслите, зарадваха както поканените майки, така и самите деца, които получиха много 
ръкопляскания и искрена благодарност от всички присъстващи за труда си да направят 
майките щастливи в празничния ден.

б



ТЪРСЯТ СЕ НОВИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ НА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ООН ЗА 2017 - 2018 Г.  

Краен срок: 2 април 2017 г. 
 Дружество за ООН в България обяви нача-

лото на единадесетата национална кампания 
за избор на новите български младежки деле-
гати към ООН за 2017-2018 г. Новите делегати 
ще вземат участие на 72-та сесия на Общото 
събрание на ООН през октомври 2017 г., 
както и в Комисията за социално развитие на 
Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) 
през февруари 2018 г. 
Българският младежки делегат е млад 

човек, избран чрез прозрачен национален 
конкурс, който се включва в делегацията на България към Общото събрание на ООН 
и Комисията по социално развитие на ИКОСОС и работи с правомощия, сравними с 
тези на акредитиран дипломат по решенията на ООН за младежта. Подобна позиция 
съществува в едва 30 държави в цял свят. С Програмата „Български младежки делегати 
към ООН“ България се нарежда сред страните лидери в световен и европейски план, 
които признават младежта като равностоен партньор в процесите на вземане на решения 
на национално и международно равнище.

НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ 
„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ“

Краен срок: 30 септември 2017 г. 
 Наградите са учредени в изпълнение на мисията и цели-
те на Фондацията за подпомагане на приобщаването на 
българските граждани към информационното общество и 
осигуряването на равен достъп до информация, култура, 
знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки 
в страната. Наградите ще се присъждат всяка година на 
конкурсен принцип в следните категории:
- за медии, в две подкатегории: за национална и за регио-
нална медия;
- за спомоществовател;
- за публична институция.

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

16 Март 2017г., Четвъртък,
Международен ден на астро-

номическите обсерватории
Международният ден на астро-

номическите обсерватории, от-
белязан е за първи път през 1990 
година в Италия по инициатива 
на Асоциацията на италианските 
астрономически обсерватории. 
Чества се близо до деня на про-
летното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия.

18 Март 2017г., Събота,
• Световен ден на мозъка
Ето и някои по-интересни факти за 

него: Мозъкът е като мускул и колкото 
повече се тренира, толкова повече се 
развива. Мозъкът на човек на средна 
възраст тежи 1424 грама. С напредване 
на възрастта той намалява до 1395 гра-
ма. Най-тежкият женски мозък е 1565 
грама, а най-тежкият мъжки - 2049 гра-

ма. Мозъкът еволюира - през 1860 год. средният мъжки мозък е тежал 1372 
гр. Най-малкият женски мозък принадлежи на жена - 1096 грама. Това все 
пак е доста повече от теглото на мозъка на динозаврите - само 70 грама. В 
нашия живот ние използваме не повече от 5-7% от възможността на нашия 
мозък. Доказано е, че всички човешки същества притежават мозък, но при 

някои той почти не се използва.
• Ден на радиотехническите войски
Празникът се отбелязва за първи път през 1993 

г. На този ден през 1952 г. със Заповед 108 на 
министъра на народната отбрана се реорганизира 
съществуващата тогава Служба за въздушно 
предупреждение и се създава първата в страната 
радиотехническа част.

19 Март 2017г., Неделя,
• Св. Мчци Хрисант и Дария (Злат. литургия) 
Имен ден празнуват: Дария, Дарин, Дари-

на, Найден, Найдa Хрисант, след като прочел 
Евангелието и Книгата на Апостолските деяния, 
приел християнството. Това не се харесало на 
баща му и той го оженил насила за езичницата 
Дария, за да го накара да се отрече от вярата си. 
Но Хрисант поучил Дария и тя приела неговата 
вяра. Двамата живели заедно в привиден брак и 
след смъртта на бащата започнали свободно да 

изповядват Христа. Заради това Хрисант и Дария били жестоко измъчвани 
и накрая убити с камъни.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА СТУДЕНТИ „МНОГО ЕЗИЦИ - ЕДИН СВЯТ“ 
Краен срок: 16 март 2017 г. 
 United Nations Academic Impact (UNAI) 

в сътрудничество с ELS Educational 
Services, Inc., (ELS) кани студенти, 18+, 
редовен курс обучение в колеж или уни-
верситет, да участват в конкурса „ Много 
езици - един свят“.
ТЕМА: Есето трябва да обсъжда 

глобалното гражданство и културното 
разбирателство, както и ролята, която 
владеенето на много езици може да играе 
за тяхното насърчаване. Есето трябва да 
отразява личния, академичния, култур-
ния и национален контекст на студента.
Есетата следва да са с дължина до 2000 

думи, трябва да бъдат написани на един 
от шестте официални езика на ООН - арабски, китайски, английски, френски, 
руски или испански език.
Вашата кандидатура следва да бъде подкрепена от преподавател или адми-

нистратор в институцията, в която в момента учите..

Н О В И Н И
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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 РЕВНОСТТА: КАК ДА ЗАПАЗИТЕ ЛЮБОВТА
В любовта всеки проявява ревност. В някои връзки тя е провокирана от някакви 

действия на партньора, докато в други се е превърнала в болест. Следващата поучителна 
история ще ви напомни разрушителността на ревността.
В едно село живял мъдрец. 

Един ден при него дошъл за 
съвет мъж, който споделил, 
че е нещастен и се срамува 
от собствените си пороци.

– Аз съм твърде ревнив. 
Знам, че това е недостойно 
чувство, но не мога да се 
справя с него. Съпругата ми 
е лоялна, любяща, но аз все 
още се разкъсвам от ревност. 
Знам, че тя е честна с мен, 
но въображаеми любовници 
ме карат да полудявам при 
мисълта, че може да се по-
диграва с мен. Изтощен съм 
до краен предел. Дайте ми 
съвет как да се отърва от тази 
неволя. – казал мъжът.
Мъдрецът се замислил, а след това му отговорил:
– Чух една история за човек, който наследил красива черешова градина. Всяка пролет 

дърветата били в разцвет, всичко било покрито със снежнобели венчелистчета. От най-
малкия бриз те се издигали във въздуха и всичко било толкова красиво.
Собственикът на градината се грижил много за наследството си и всяка година дър-

ветата давали богата реколта. Но веднъж при него се отбил лош човек, клеветник и 
завистник.– Каква прекрасна градина. Жалко, че през нощта може да дойдат крадци. 
– казал неканеният гост.
След като си тръгнал, думите му силно притеснили собственика на градината. Нощем 

започнал да излиза и да пази градината, денем спял, защото бил уморен, а и трябвало 
да има нови сили, за да пази реколтата си.
С течение на времето никой не се грижел за дърветата, оградата на имота му също се 

разрушила. Така мъжът седейки всяка нощ в градината, забравил за прекрасния вкус 
на черешите си.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 10.03.2017 г.
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До 15-ти март: 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец февруари

2. 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 февруари
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
февруари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец февруари за доходи от трудови 
правоотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания, 
направени през месец февруари, когато пълният раз-
мер на начислените от работодателя доходи от тру-
дово правоотношение за този месец не е изплатен до 
25 март.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ЗАПОЧВА ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА 
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ПО НПП 2017-2019

Държавен фонд „Земеделие“ приключи админи-
стративните проверки на приетите заявления по На-
ционалната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 
година. Готово е и първото класиране на кандидатите 
за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните кошери в Европейския 
съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари 
с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земе-
делие“. Одобрените кандидати ще бъдат поканени 
за подписване на договори в областните дирекции 
на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

   Договори за предоставяне 
на финансова помощ имат 
възможност да подписват и 
всички одобрени кандидати 
за дейността „Подпомагане на 
закупуването на техническо 
оборудване при първичния 
добив и обработка на пчелния 
мед” от мярка А „Техническа помощ за пчелари и 
сдружения на пчелари”, както и одобрените за финан-
сиране по мярка В „Рационализиране на подвижното 
пчеларство”.

   За финансовата 2017 година по петте мерки от 
НПП 2017-2019 г. бяха приети повече от 2 200 заявле-
ния за подпомагане. По мярка Д „Мерки за подкрепа 
на подновяването на пчелните кошери в Европейския 
съюз”, която е с бюджет от 2 289 510 лв., бяха пода-
дени 1 699 заявления.

   Националната програма по пчеларство (НПП) 
2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 
млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 
50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 
година ресурс е 4 758 590 лева.

И ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПОДАВАТ
ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Годишна декларация за облагане с корпоративен 
данък са длъжни да подават и фирмите, които не са 
осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват 
отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите 
декларират, че за предишната година не са имали 
дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Към 
тази декларация не 
се прилага годишен 
отчет за дейността. 
Декларациите се 
подават в офисите 
на НАП по мястото 
на регистрация на 
фирмите, по пощата 
с обратна разписка 
или по интернет.
Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като 

този срок важи и за фирмите, които не са извършвали 
дейност през 2016 г. Неподаването на декларациите 
се санкционира, като минималната глоба е 500 лева 
за юридическото лице и 200 лева за управителя на 
фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на 

декларацията за облагане с корпоративни данъци може 
да се получи на телефона за информация на НАП 0700 
18 700 на цената на градски разговор.

ПУБЛИКУВАНИ СА ПРОМЕНИ ВЪВ
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОНЛАЙН
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ 
Националният осигурителен институт (НОИ) 

информира, че на интернет страницата на институ-
цията са публикувани утвърдените изменения във 
функционалните изисквания за структурата, формата 
и контрола на данните, поддържани от програмните 
продукти за изготвяне и подаване по електронен път 
на болнични листове и решенията по обжалването им.
Те влизат в сила от 1 май 2017 г. и след тази дата 

няма да се приемат некоректни данни в Електрон-
ния регистър на болничните 
листове. 
Публикуваните изисквания, 

заедно с приложенията към тях, 
са предназначени за разработ-
чиците на медицински софтуер 
и органите на медицинската 
експертиза. В тях са направени 
промени и допълнения, с които се формализират усло-
вията за приемането или неприемането на некоректни 
данни от издадени болнични листове в Електронния 
регистър на болничните листове. Акцентира се върху 
правилният начин за проверка и изпращане на данни 
онлайн, който осигурява навременно откриване и 
безпроблемно отстраняване на грешките, преди изда-
ването на болничния лист и връчването му на лицето. 
Основната цел на промяната е да се скъси пътят и 

времето за отстраняване на грешки при подаването 
на болничните листове към регистъра и по-бързото 
изплащане на обезщетенията.
Всички програмни продукти, използвани от орга-

ните на медицинската експертиза, следва да бъдат 
съобразени с изискванията за прием на данните, за да 
се подобри контрола и информираността за резулта-
тите от него, преди издаването на болничния лист. За 
целта ще бъдат променени програмните приложения 
и уеб-услуги на НОИ за контрол и прием на данни 
в регистъра и ще бъде публикувана нова версия на 
самостоятелния програмен продукт.
Функционалните изисквания са достъпни в рубрика 

Е-услуги, подрубрика За разработчици на софтуер, 
Електронен регистър на болничните листове, както 
и през еБолнични листове.

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИ
Кога може да се преизчисли пенсията?
Възможностите за преизчисляване и увеличаване 

размера на пенсията, съгласно разпоредбите на Ко-
декса за социално осигуряване (КСО), са следните:

• когато лицето подаде заявление за допълнителен 
осигурителен стаж, придобит след пенсионирането 
(чл. 21, ал. 1 от НПОС);

• при представяне и на осигурителен доход за 
стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се 
преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето 
(чл. 21, ал. 2 от НПОС).
Преизчисление на пенсиите по реда на чл. 102 от 

КСО, във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 от НПОС може да 
се извършва веднъж в календарната година.

• когато лицето поиска изчисляване на пенсията 
си за осигурителен стаж и възраст от осигурителния 
доход за друг тригодишен период до 1.01.1997 г., ако 
това е по-благоприятно за него, независимо кога е 
отпусната пенсията - преди или след 1.01.2000 г. и 
дали вече е упражнило това си право (чл. 21, ал. 3 
от НПОС);

• От януари 2016 г. лицата могат да поискат пре-
изчисляване на пенсията от осигурителния доход 
за друг 3-годишен период преди 1 януари 1997 г. в 
12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането 
за отпускане на пенсията.
Преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж, 

придобит след пенсионирането, се извършва по за-
явление на пенсионера. Новият размер на пенсията 
се определя от датата на заявлението. Положеният 
след пенсионирането и след 31 декември 2010 г. оси-
гурителен стаж не се превръща по реда на чл. 104 от 
КСО при определяне на новия размер на пенсията.
При представяне и на осигурителен доход за стажа, 

придобит след пенсионирането, пенсията се преиз-
числява само, ако това е по-благоприятно за лицето.

ДОБАВКИТЕ КЪМ ПЕНСИИТЕ НА РЕПРЕ-
СИРАНИТЕ ЛИЦА СА С УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР
Националният осигурителен институт (НОИ) ин-

формира, че пенсионерите, получаващи добавка по 
чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабили-
тация на репресирани лица, ще получат полагащото 
им се плащане в увеличен размер през месец март.
Заедно с новия размер на добавката ще бъдат из-

платени и сумите за доплащане за месеците януари 
и февруари 2017 г.
Промяната в раз-

мера на добавка-
та е следствие на 
законово устано-
веното изискване 
тя да се определя 
като  процент  от 
средната пенсия за 
осигурителен стаж 
и възраст, опреде-
лена от НОИ за предходната година. Нарастването 
на средната пенсия, която за 2016 г. е в размер на 
361,96 лв., налага и преизчисляване на размера на 
добавката. Това ще се отрази на пенсиите на 8 624 
лица, получаващи добавки като репресирани у нас.   

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАРТ 2017г.

„Международни въпроси“ - подменю „Европейска 
интеграция“ - статията „Сумиране на здравноосигури-
телни периоди, придобити в различни държави от ЕС“.

Въпрос: При лечение и рехабилитация по КП 
№263 и 265, след като е проведена рехабилитация 
при физиотерапевт и рехабилитацията не е с дос-
татъчен терапевтичен ефект, то физиотерапевта 
ви насочва за рехабилитация в болница. За това са 
необходими и специфични изследвания с определена 
давност / ЕМГ-6мес. или рентген-24мес./ Въпросът 
ми е в този случай кой дава направлението за изслед-
ванията /лекаря-физиотерапевт или джипито/? 
Джипито ми твърди, че това е задължение на 
физиотерапевта , а попаднах на физиотерапевт, 
който искаше изследвания от джипито!!! 
Отговор: От въпроса не става ясно кога сте провели 

лечение по КП №№ 263 и 265. Затова уточняваме: може 
да постъпите в лечебно заведение за болнична помощ, 
сключило договор с НЗОК по КП № 263 в рамките на 1 
месец след провеждането на болнично лечение, а по КП 
№ 265 - в рамките на 1 месец след болничното лечение 
(при медицински противопоказания – до 3 месеца), 
независимо дали заболяването е новооткрито или става 
дума за усложнено основно заболяване, и съществува 
потребност от физикална терапия и рехабилитация 
според специалистите по профила на основното забо-
ляване, провели болничното лечение. 
Трябва да разполагате с ЕМГ изследване, направено 

до 6-ия месец преди хоспитализацията или епикриза 
за това заболяване (при наличие на такава), за да се 
докаже, че са налице индикации за хоспитализация. 
Общопрактикуващият лекар (личният лекар) може да 

издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) на основание 
препоръката за физикална терапия и рехабилитация от 
специалистите по профила на основното заболяване, 
провели болничното лечение. Тази препоръка трябва 
да е отразена в епикризата, издадена от болницата, 
където сте се лекували и която следва да представите 
на своя личен лекар след дехоспитализацията. Това 
трябва да стане в рамките на 1 месец от проведеното 
болнично лечение. 
Ако не сте провеждали болнично лечение, може 

да постъпите по клинична пътека за рехабилитация, 
след като Вашият личен лекар Ви издаде направление 
за специалист по физикална и рехабилитационна ме-
дицина, който ще проведе физиотерапевтичен курс на 
лечение. Когато не е постигнат терапевтичен ефект в 
условията на извънболничната помощ, направление 
(бл. МЗ-НЗОК №7) за последващо лечение в болнични 
условия по клинична пътека за рехабилитация може 
да издаде само специалистът физиотерапевт. Освен 
направлението за хоспитализация, той ще Ви издаде 
и амбулаторен лист.
Направление (бл. МЗ-НЗОК № 4) за извършване на 

рентгенография може да издаде – по преценка, след 
извършен преглед, както ОПЛ, така и лекар специалист 
от извънболничната медицинска помощ. Високоспеци-
ализираната медицинска дейност „Електромиография“ 
(ЕМГ) в извънболничната медицинска помощ обаче 
може да назначи само лекар специалист с „Медицин-
ско направление за високоспециализирани дейности” 
(бл. МЗ-НЗОК №3А), когато лечебното заведение има 
сключен договор с НЗОК. Т.е. личният лекар може да 
издаде направление (бл.МЗ-НЗОК №3) за консулта-
ция, напр. с невролог, който от своя страна ще издаде 
направление (бл.МЗ-НЗОК №3А) за извършване на 
електромиография и ще направи ЕМГ, ако изпълнява 
този вид високоспециализирана дейност от пакета.
Редно е лекарят, който Ви насочва за по-нататъшно 

лечение, да издаде необходимото направление, за да 
стане ясно, че отговаряте на необходимите индикации 
за хопитализация в ЛЗБП.

Въпрос: Здравейте,от три години живея в 
Англия,но планирам да се прибера в България.
Интересува ме какви документи трябва да 
представя в Българияр, за да нямам прекъсване? 
Благодаря ви. 
Отговор: Принципно, при трайно завръщане в 

България и след като приключи осигуряването Ви 
в друга държава, придобитите в страните членки 
на ЕС здравноосигурителни периоди се признават 
в България по утвърдена за целта процедура - с 
представяне на формуляр Е104/S041 пред Нацио-
налната агенция за приходите (НАП).
Следователно,ако правата Ви са прекъснати в 

България поради период на осигуряване в Англия, 
Вие трябва да ги възстанови чрез представянето на 
удостоверителен документ – формуляр Е104/S041 
в компетентната териториална дирекция или офис 
на НАП по постоянен адрес.
Този документ ще бъде издаден от компетентната 

английска институция единствено при поискване 
по служебен път от НЗОК. За целта е необходимо 
да подадете заявление по образец в Централното 
управление на НЗОК (на адрес: кв. Лозенец, ул. 
„Кричим“ № 1, гр. София, п. к. 1407) или чрез съот-
ветната районна здравноосигурителна каса (РЗОК), 
като приложите копия от английски удостоверител-
ни документи (фишове от заплата P45; P60), на ко-
ито да е записан английският осигурителен номер, 
както и попълнена анкета образец СА3916 (анкетата 
е задължителна както и пейслиповете). Описаната 
по-горе процедура се прави при окончателното Ви 
завръщане в България.
Заявлението за издаване на формуляр Е104/S041 

и информация по въпроса са публикувани на ин-
тернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg), меню 



ЧАЙ ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ ПОМАГА ПРИ 
ГАСТРИТ, ЯЗВА, ДИАБЕТ, ЦИСТИТ

Чаят от ленено семе е не само прекрасно и достъпно 
лекарство, но той помага за поддържане на идеалното 
тегло, както и за добрия вид на кожата.
Ленът съдържа много полезни вещества - витамини, 

минерали, Омега 3 мастни киселини и целулоза, кои-
то помагат за нормализирането на работата на стомаха. 
Семето ефективно очиства организма от токсини, нор-
мализира обмяната на веществата, намалява нивото на 
захарта в кръвта и регу-
лира апетита.
Тези семена абсорби-

рат вредните вещества 
в организма, пречист-
ват червата, а също така 
доставят на организма 
лецитин, който стиму-
лира обмяната на веще-
ствата. Омега-3 мастни-
те киселини активират 
потните жлези в организма, помагат да се стопят из-
лишните мазнини и са идеален начин за загуба на тегло.
Тази естествена напитка се препоръчва от много дие-

толози. Тя помага при гастрит, язва на стомаха, хрони-
чен запек и хемороиди. Помага при лечението на цис-
тит и пиелонефрит.
Приготвяне на лечебната напитка:
Преди да си легнете залейте 3 супени лъжици ленено 

семе с литър вряща вода и оставете за през нощта. Най-
добре е да се използва термус.
Препоръчително е да се пие 3-4 пъти на ден, около 

150 мл, половин час преди хранене. Напитката трябва 
да се приготвя всеки ден. Чаят от ленено семе се пие 10 
дни, след което 10 дни се почива и курсът се повтаря до 
постигане на желания резултат. Това ще помогне да ко-
ригирате теглото си и най-важното е, че ще отслабнете 
по здравословен и безопасен начин.
Ефектът е строго индивидуален, но за да отслабнете 

и да постигнете желаните резултати, трябва да се на-
правят 3-5 курса, като в същото време трябва да се хра-
ните правилно и да не преяждате.
Можете да пиете чая на закуска или вечеря. Може-

те дори да добавите мед, за да подобрите вкуса. При 
редовна консумация, ще забележите положителните 
промени в кожата си. Тя ще стане по-здрава, гладка и 
еластична.
Въпреки всички предимства на лена и при него има 

противопоказания. Не се препоръчва за хора, които имат 
сериозно заболяване на черния дроб. Имайте предвид, че 
ленът е активно извлича пясък и камъни от бъбреците, 
а този процес трябва да бъде под стриктния контрол на 
лекар, за да се избегнат сериозни усложнения.

КАКВИ ГРЕШКИ СЕ ДОПУСКАТ ПРИ АСМИТЕ?
При формирането на асмите стопаните много често 

допускат някои нежелателни грешки.
Една от тях е оголване на кордоните, което не е пре-

поръчително.
Причина за нея е фа-

ктът, че любителите 
оставят за всеки случай 
дълги продължители 
при създаването на кор-
доните.
А когато се остави 

дълга пръчка, се разви-
ват предимно пъпките 
към върха й, а тези в 
средната част много често не покарват.
За да се избегне оголването, пръчката за продължител 

на кордона трябва да бъде по-къса и да има 6-8 очи.
В много случаи и броят на кордоните на една асма е 

неоправдано голям. Но тогава върху скелето се получа-
ва прекалено гъста мрежа от кордони.
Причината за това явление е, че много стопани на 

асми не възприемат възприетата резитба с къси плодни 
пръчки.
Кои са основните препоръки:
Както при резитбата Гюйо, старите пръчки трябва да 

се премахват ежегодно, а не да има стремеж да се съз-
дават нови плодни звена по тях.
Трябва да се следи и това рамената да не се разраст-

ват много, а навреме да се подмладяват.

ПОДСИЛВАНЕТО НА ОРГАНИЗМА НА КУЧЕТО 
ЗАВИСИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАСТТА 

Когато купувате витаминни препарати, внимателно 
четете поясненията на опаковката.
Там трябва да е описано какви витамини и микрое-

лементи се съдържат и как трябва да се приемат. Ако 
кучето ви е здраво и ще ги давате профилактично, 
може да спазвате указанията.
Но ако любимецът ви има някакви здравословни 

проблеми, само ветеринарният лекар ще ви даде най-
точната дозировка и времетраене на приема.
Външи признаци за недостиг на витамини
1. Изкривяване на гръбнака и s-образни задни лапи 

- тогава по всяка вероятност липсва калций или фос-
фор или организмът на кучето не ги усвоява пълно-
ценно от храната. Най-добрият начин за подобряване 
на количествата на вит.Д е повече време на открито и 
на слънце. Следва храната - рибено масло, яйца, че-
рен дроб. Костното брашно също е добър източник на 
фосфор и калций едновременно.

2. Загуба на тегло - не расте, очите му са възпалени 
- липсва вит. А. Лесно ще се справите и в този случай - 
давайте му риба или рибено масло на капсули.

3. Анемия - загуба на апетит, обща отпуснатост, суха 
кожа, пърхот - всичките тези симптоми доказват лип-
сата на витамини от група В. Всички те се съдържат 
в суровото месо. Най-важен е вит. В1 - съдържа се в 
плодовете, В2 - в млечните подукти, В6 - в рибата и 
сиренето, В12 - в месото, рибата, млечните продукти.

4. Дерматит - при него се наблюдават напуквания на 
кожата и пигментни петна - недостиг на вит. РР. Ще 
се оправите с проблема, като давате на кучето да яде 
риба, месо, черен дроб.
Най-големи количества от вит. РР има в елдата. 

Може да добавяте в храната на кучето и мая - тя също 
съдържа вит. РР.

ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ
УГНИЛ ОБОРСКИ ТОР

Най-често използваният органичен тор е оборският 
тор. В него се включват постелката, твърдите извер-
жения и урината на животните. Тази смес обаче не 
се използва веднага за торене, а се оставя добре да се 
разложи.
Според степента на разлагане, той е: слабо разло-

жен, полуразложен, добре разложен и силно разложен.
За зеленчуците е най-добре да се използва добре 

разложен оборски тор, тъй като се усвоява най-лесно 
от растенията.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Вратига
Tanacetrum Vulgare

Разпространение: Из цялата страна край сипеите, 
пътищата, реките, из тревистите и по скалистите 
места до 1200 м надм височина
Описание: Мно-

гогодишно слабо-
окосмено или голо 
тревисто растение 
с разклонено в гор-
ната част стъбло, 
високо до 1,5 м с 
хоризонтално, мно-
гоглаво коренище. 
Листата са с елип-
тични очертания. 
Цветните кошнички 
са жълти, без периферни езичести цветове и са съ-
брани в едри щитовидни съцветия. Цялото растение 
излъчва силна, характерна миризма.
Използваема част: Надземната част, брана през 

време на цъфтежа – юни, септември. Реже се с нож 
или ножица на 20 см от върха на растението. Суши се 
на сянка, изсушената билка е със зелен цвят на стръ-
ковете и жълт на цветните кошнички, с характерна 
миризма и горчив вкус. Опакова се в бали. Запазва 
се на сухо и проветриво място.
Химичен състав: Етерично масло, алколоиди, 

дъбилни вещества, флавоноиди, горчиво вещество, 
танацетин, органични киселини и др.
Лечебно действие и приложение: Има добро про-

тивоглистно действие, действа болкоуспокояващо при 
ставни болки и др. Прилага се при колики и газове в 
червата, запек, стомашни болки и др. Особено добро 
действие оказва при ревматични и други болки в 
ставите. Вратигата се употребява още при заболяване 
на черния дроб и жлъчката, при възпаление, пясък и 
камъни в бъбреците и пикочния мехур, при бяло те-
чение, главоболие, хистерия, болезнена и нередовна 
менструация и др. Външно се използва за мазане на 
косата при пърхот, за бани при ревматизъм. Изсушена 
и стрита на прах вратигата се прилага срещу бълхи 
и дървеници.
Начин на употреба: 1 супена лъжица от билката 

се залива с 400 мл вряла вода и се оставя да кисне 2 
часа. Запарката се пие по една кафена чашка преди 
ядене 3 пъти дневно. За глисти 1 супена лъжица 
смляна вратига се размесва с 100 г мед и се взима на 
гладно по 1 супена лъжица през 2 часа 3 пъти дневно, 
след което се приема рициново масло. При тения към 
сместта се прибавя 1 супена лъжица смлени корени 
от мъжка папрат.

 „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                                                                                                              

Един руснак закъсал в тайгата с москвича си, попадайки 
в голям трап. Мъчил се, мъчил се, но все не успявал да го 
изкара. По едно време минал един чукча. Поспрял се и казал:

– Само две думи казвам и кола ще тръгне. Обаче искам 
една бутилка водка.
Руснакът бързо извадил от багажника бутилка “Столич-

ная”, дал я на чукчата, който я надигнал и изпил на екс. 
След това отсякъл:

– Трактор трябва!

Девойка казва на приятеля си: 
- Мисля, че татко има добри чувства към теб. 
- Защо мислиш така? 
- Видях да вади бренекетата от пушката и да слага сачми!

дин руснак закъсал в тайгата с москвича си попа

ЗАПЕКАНКА С КАЙМА
Необходими продукти: 5 яйца, 250г кайма (смес), 1 
глава лук, 150 мл бяло вино, 4 суп. лъж. доматен сос, 
твърд кашкавал, сол и черен пипер, олио или зехтин
Продукти за сос бешамел: 500 мл прясно мляко, 2 
суп. лъж. брашно, 15 г масло, 
зехтин, сол, черен пипер.
Начин на приготвяне: Поставе-
те на средно силен котлон дъл-
бок тиган със зехтин. Сложете 
каймата и добре размачкайте, 
докато стане на трохи. Нареже-
те лука на ситно и прибавете. 
Изчакайте каймата леко да се 
запържи, а когато и лукът се 
запържи, прибавете бялото вино. 
Намалете котлона и продължете 
да задушавате, като от време на 
време разбърквайте.
Сварете твърдо яйцата и ги обелете. разрежете на по-
ловинки и извадете жълтъците.
Започнете да приготвяте соса. Поставете тенджерка 
на слаб огън. сипете вътре зехтина и маслото. Бър-
кайте, докато маслото се разтопи и стане еднородно. 
Прибавете брашното и енергично бъркайте. Добавете 
постепенно прясното мляко, като не спирате да бър-
кате. Прибавете подправките и пак бъркайте, докато 
получите сос с консистенция на средно гъста сметана.
Готовата кайма се прехвърля в купичка. Настържете 

жълтъците. Добавете част от соса. С 
получената смес напълнете белтъч-
ните ладии и ги подредете в тава за 
печене.
Полейте отгоре с останалия сос беша-
мел и поръсете с настърган кашкавал. 
Колкото по-богато е откъм кашкавал, 
толкова по-вкусно става.
Загрейте фурната до 180 градуса и 
печете 10 минути.
Получава се невероятно сочно и 
вкусно ястие. Можете да проявите 
творчество и да използвате и друг сос.


