


 13 Май 2017, Събота,
Св. мчца Гликерия Девица Гликерия, дъщеря на знатен римски сановник приела 

християнската вяра след смъртта на родителите си. През време на гонението против 
християните не само самата тя не се бояла от опасностите, но увещавала и другите към 
твърдо изповядване на вярата. Като се явила веднъж в идолското капище по време на едно 
езическо тържество, тя чрез молитва счупила идола и по заповед на един от началниците 
била затворена в тъмница. Предлагали й да се отрече от християнската вяра, и след като 
тя отказала я подложили на страшни изтезания и отново я затворили, като я обрекли на 
изтощение от глад и жажда. След известно време управителят заповядал да я отведат в 
град Ираклия, където отново я подложили на най- ужасни изтезания. Светата девойка 
всичко понасяла търпеливо, укрепявана от помощта на Бога. Тъмничният стражар Лао-
дикий, свидетел на нейните страдания и на големите поличби, проявявани от Господа 
заради нея, познал истинския Бог и бил посечен с меч като християнин. Гликерия била 
хвърлена на зверовете в цирка, но те кротко легнали до мъченицата и само се умилквали 
около нея. Като поблагодарила на Бога за всички Негови милости, девойката молела 
за смърт и тихо предала душата си Богу. Това станало във втората половина на второто 
столетие, през време на гонението при император Антонин (138-161 г.).

 ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР 2016/2017  
Краен срок: 14 май 2017 г. 
 Размерът на стипендията за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за спе-

циални постижения – от 200 на 300 лв. Новите размери ще важат за летния семестър на 
учебната 2016/2017 година. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на 
обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални постижения 
на стойност 3 млн. лв.
Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в 

държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални 
направления (определени в ПМС № 64 от 25 март 2016 г.). Стипендията се изплаща пет 
месеца в рамките на даден семестър.
Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна 

форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи 
до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.
Студентите имат право на европейски стипендии независимо от това, дали получават 

други стипендии или награди със средства от държавния бюджет. 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ „УЧИТЕЛЯТ, КОЙТО ОБИЧА ВСИЧКИ“     
Краен срок: 12 май 2017 г. 
 По случай Дни на приобщаването 2017 Център за приобщаващо образование и бло-

гърът Крис Захариев канят ученици от цялата страна да направят нещо незабравимо 
за един свой учител.
За да се включи в кампанията, всеки клас трябва да избере един учител и тайно от него 

да планира и осъществи изненада, която да зарадва и вдъхнови любимия преподавател. 
Изпълнението на изненадата трябва да се заснеме във видео с дължина до 3 минути и 
да се качи на адрес: http://woobox.com/8bf5a9 до 12 май 2017 г.  

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “ПРИКАЗКИТЕ”, 
ВАРНА 2017, НА ТЕМА “ПРИКАЗКИ НА БРАТЯ ГРИМ”    

Краен срок: 13 май 2017 г. 
 Конкурсът е насочен към всички ученици в България и българските деца, които 

живеят извън пределите на страната, разделени четири възрастови групи. Има за цел 
да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски 
книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат. 
Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН. 
Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел.
Компютърните рисунки следва да бъдат изработени с компютърна програма по избор 

и да няма вмъкнати готови елементи; да бъдат във формат *.jpg, изпратени по електрон-
ната поща на e-mail: odk.picture@gmail.com като прикачен файл. 
Рисунките следва да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали 

по избор, по една индивидуална рисунка на участник. За участници извън границите 
на България при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител се допуска 
рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: odk.picture@gmail.com във 
формат *.jpg. Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

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

9 Май 2017, Вторник 
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
 Християнската църква тържествено отбелязва летния Никулден, празни-

кът съществува още от ХI век и е свързан с пренасянето на светите мощи 
на Николай Чудотворец от балканските земи в италианския град Бари. Св. 
Николай се родил през втората половина на III в. в Патара, град в малоазий-
ската област Ликия и още от детски години проявявал истински християнски 
добродетели. По-късно Свети Николай става архиепископ на град Мира в 
Ликия (Мала Азия), умира на 6 декември 342 г. (Зимен Никулден) и светите му 
мощи се пазели в града до 1087 година. През управлението на византийския 
император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били 
пренесени от град Мира в град Бари, център на южноиталианската област 
Апулия. Там живеело многобройно гръцко население. Светите мощи били 
тържествено посрещнати от епископи, свещеници и възторжения народ на 
9 май 1087 г., откогато е установен днешният празник, наричан у нас „летен 
свети Никола“. Според народния календар, на този ден жените не трябва да 
хващат игла през деня, защото „дупчат“ светеца в очите и ще се разболеят от 
„очибол“. Денят е посветен на Св. Никола - Летни, който трябва да осигури 
дъжд и плодовита година. В негова чест се коли мъжко животно за курбан, 

за да се предпази реколтата от градушка. 
Ден на Европа 
Обявен на срещата на високо равнище на Европейската 

общност в Милано, Италия (28-29 юни 1985). Честването 
му се свързва с речта на министъра на външните работи 
на Франция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, 
Франция, с която се полагат основите на европейската 
интеграция. В България се отбелязва с Постановление 
54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. 

10 Май 2017, Сряда,
 Професионален празник на химика 

Определен съгласно устава на Българската камара на химическата промиш-
леност, приет на Общото събрание на организацията на 8 ноември 2001 г. 
С решение на Министерски съвет от 1970 г. празникът се отбелязва втората 
неделя на м. май, но традицията е прекъсната след 1989 г. През 2001 г. Бъл-
гарската камара на химическата промишленост възстановява празника и оп-

ределя той да се отбелязва всяка година на 10 май. 
11 Май 2017, Четвъртък,
 Св.св. равноапостоли Кирил и Методий Сла-

вянските първоучители - братята Кирил и Мето-
дий, са канонизирани като светци от Българската 
православна църква. На името на Кирил е наре-
чена създадената по- късно азбука, която става 
основа на всички славянски езици - „кирилица“. 
Канонизирани са като светци заради превода и 

популяризирането най-необходимите за богослужение църковни книги на 
старославянски език, както и за разпространяването на християнството сред 
славяните. Считани са за равноапостоли. Православната християнска църква 
ги почита и като едни от светите Седмочисленици. Св. Методий е по-големият 
брат и е роден през 810 година, а Св. Константин е роден през 827 година и чак 
към края на живота си приема името Кирил. През 862 или 863 г. Константин-
Кирил Философ създава първата българска азбука - глаголицата. Оригинално 
творческо дело, азбуката предава точно звуковите особености на българската 
реч и е пригодена към фонетичните особености на старобългарския език. С 
глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело 
на Св. св. Кирил и Методий. Двамата братя превеждат от гръцки на старо-
български език някои от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. 
Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник 
(молитви и четива за различните църковни служби), части от Псалтира и 
Требника. С това полагат основите на старобългарския литературен език. 
В Моравия отиват през 863 г. и остават три години и половина по молба на 
моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и така да 
се противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото 
си пред папата в Рим, където Кирил принуждава папа Адриан II да признае 
официално славянските книги. В римската църква „Св. Марина“ е отслужена 
литургия на славянски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 
869 г., където е погребан в базиликата „Св. Климент“. Методий продължава 
своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни до смър-
тта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото дело е съхранено и продължено 
от техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. През 1851 
г. в Епархийското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи път денят се 
чества и като Празник на българската просвета (24 май - нов стил). Днес 11 
май се чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май 
се отбелязва като ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост. 

12 Май 2017, Петък,
 Международен ден на сестринството 
Отбелязва се от 1965 г. от Международния съвет на ме-

дицинските сестри. Обявен за Международен ден на меди-
цинските сестри през 1971 г. от Международния съвет на 
медицинските сестри. Годишнина от рождението /1820/ на 
британската медицинска сестра Флорънс Найтингейл (12 
май 1820-13 август 1910). В България се отбелязва от 1993 г.

Н О В И Н И
8 - 14 май 2017г., брой 19

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 СПРАВЕДЛИВОСТТА
ЗАЩОТО ДОБРОТО ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА

В живота ни често се случва някой да постъпи 
към нас некоректно. Тогава се питаме защо ни се 
случва това и често казваме, че справедливост 
няма. Но истината е, че рано или късно доброто 
побеждава и следващата поучителна история ще 
ви припомни това.
Притча за майчината любов и справедли-

востта
Живели две жени в една къща по времето 

на цар Соломон. Всяка имала бебе. Една нощ 
едното бебе починало и жената, на която било 
то разменила децата. На сутринта другата жена 
видяла, че нейното бебе не диша, не мърда.
Усъмнила се и казала, че това бебе не е нейно. 

Започнали да се карат и накрая стигнали до съд.
– Всяка от вас казва, че мъртвото бебе не е 

нейно. За да избегна всякакви обиди и да завър-
ши процесът честно, ще разделя живото бебе на 
две. – казал самият Соломон.

– Така е по-добре. – казала едната жена.
– Не, не разделяйте бебето, по-добре го дайте 

на нея. – казала с уплаха другата жена.
В този момент всички разбрали коя е истин-

ската майка на детето.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 5.05.2017 г.
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До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец април 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве-

домление за неподаване на месечни декларации за 
април 2017 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 май 2017г., брой 19 

МЗХ: МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО 
УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ ЗА ПЛОДОВЕ, 

ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО
Готови са образците за кандидатстване по училищ-

ните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и 
млечни продукти за новата учебна 2017 - 2018 година.
Право да кандидатстват за доставки в детски градини 

и училища в страната имат учебни заведения, произ-
водители на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни 
продукти, организации и групи на производители, ед-
нолични търговци, търговски дружества и кооперации, а 
също и общини - с учебните заведения, които се намират 
на тяхната територия.
Учебните заведения 

могат да участват във 
всяка от схемите самос-
тоятелно или като избе-
рат един заявител, имащ 
право да кандидатства за 
доставки.
Ако учебното заведе-

ние не желае да участва 
самостоятелно, то трябва да избере заявител на базата 
на три предложения за доставка на продуктите по съ-
ответната схема. Важно условие е поне едно от предло-
женията да е към производител.
Съгласно сега действащата наредба заявления за 

участие се подават от 2 май.

ПО-МОЩНИТЕ АВТОМОБИЛИ
ЩЕ ПЛАЩАТ ПО-ГОЛЕМИ ТАКСИ 

Eвропейската комисия подготвя предложение за 
промяна в пътните такси, така че автомобилите да 
плащат според нивата на вредни емисии, които из-
пускат. На практика това най-вероятно ще означава 
край за системата с винетките, която действа в Бъл-
гария, съобщава automedia.bg.
Информацията бе потвърдена и от Европейската 

асоциация на автомобилните производители (АСЕА), 
която заяви, че подкрепа плановете за диференцира-
ни ставки според нивото на емисии, стига те да са 
на база реален разход.
Идеята е събираните от пътни такси и винетки 

средства да се запазят в приблизително същите 
размери като досега, но да се разпределят така, че 
автомобилите с малки и икономични двигатели да 
плащат по-малко, а тези с големи и мощни – повече.

Най-потърпевши 
от това ще са тежко-
товарните автомоби-
ли, които са съвсем 
малка част от превоз-
ните средства по пъ-
тищата, но изпускат 
приблизително една 
трета от парниковите 
емисии. Повишава-

нето на таксите вероятно ще принуди превозвачите 
да обновят флотилиите си.
Това ще е и първият опит да се въведе единно 

законодателство за пътните такси за целия съюз. В 
момента съществува директива само за товарните 
превози, а за леките автомобили всяко правителство 
само определя законовата рамка.
Евентуалната нова европейска директива също 

няма да принуждава отделните държави да въвеждат 
конкретни схеми и тарифи за пътните такси (тоест 
всяка страна сама ще определя колко ще се плаща), 
но ще въведе единни принципи и правила.
Най-съществената последица от нея ще е отпа-

дането на винетките – тоест на таксуването на база 
определен период, а не на изминато разстояние. 
Страните, които ползват винетки – сред тях и Бълга-
рия – ще трябва да ги заменят с т. нар. „toll“ (изразът 
„тол-такса“, измъдрен от българските чиновници, е 
абсурден, тъй като двете думи значат едно и също).
Противниците на това изтъкват, че винетките са 

по-евтин начин да се събират пътните такси, докато 
изграждането на toll-системи изисква големи начал-
ни инвестиции и разходи за поддържка.
Точният текст на подготвяните промени ще бъде 

публикуван на 31 май, след което те трябва да бъдат 
одобрени от Европейския парламент и от страните-
членки.

ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА НАСЛЕДЕН 
ИМОТ БЕЗ НОТАРИАЛЕН АКТ

Има имот, който ви се полага по наследство, но 
го владее или държи друго лице? Ако това е вашият 
случай, първо опитайте с добро. Отидете при този, 
който ползва имота, и му се представете като новия 
собственик, легитимирайки се с удостоверението за 
наследници и документ за самоличност.
Удостоверението за наследници само посочва кои 

са наследниците на починалото лице, но не и какво 
точно са наследили. Ако тези, които понастоящем 
ползват имота, не оспорват собствеността на вашия 
наследодател, не би следвало да имате проблем с 
предаването на фактическата власт над имота.
Ако обаче имат претенцията да са собственици, или 

да държат за другиго, когото те смятат за собственик – 
проблемът ви ще е доста по-сериозен. Накратко – само 
с удостоверение за наследници, освен доброволно 
уреждане на отношенията, нищо друго не можете да 
постигнете.
Нотариалният акт е важен документ, но не е незаме-

ним. На първо място, ако такъв изобщо е съществувал, 
обикновено е възможно от Агенцията по вписванията, 
Имотен регистър, да се снабдите със заверен препис, 
който има стойността на оригинала.

В случай че та-
къв не е съществу-
вал, а твърдите, че 
наследодателят ви 
е придобил имота 
по давност, това 
следва  да  бъде 
доказано  в  най-
добрия случай в 
едно  специално 
нотариално про-
изводство, наречено „обстоятелствена проверка“. В 
най-лошия пък ще се наложи да водите дълъг и скъп 
съдебен процес срещу настоящия владелец/държател.
Ако нещата не станат „со кротце, со благо“, ще 

трябва да водите дело. Няма друг законен начин да 
се настаните в имота, като изгоните сегашните му 
обитатели. Всяко друго действие би могло да бъде 
оценено като самоуправство по смисъла на чл.323, 
ал.1 от Наказателния кодекс и да си имате проблеми.
Добре е да се консултирате с адвокат – лична сре-

ща, запознаване с документите и прочие. Изберете 
адвокат, практикуващ в района, в който се намира 
имотът, защото той би могъл да поеме защитата на 
правата ви и в съда, ако се наложи.

Може ли дарение на имот
да бъде развалено

Родителите често пъти решават да разпределят на-
следството още приживе, дарявайки имоти на децата 
си. Понякога това може да се отрази негативно върху 
отношенията между братя и сестри – едни се чувстват 
ощетени за сметка на други. Може ли дарението да 
бъде оспорено от брат/сестра в съда?
Дарението може да бъде атакувано, ако с него 

се нарушава запазената част на друг наследник. 
Но правото да се претендира за възстановяване на 
запазена част се погасява по давност – пет години 
от смъртта на наследодателя (откриване на наслед-
ството). Ако имотът е придобит по-отдавна, при 
евентуални претенции може да се позовете и на 
изтекла придобивна давност.
Покупко-продажбата на друг роднина, например 

дете, възможно решение ли е? Ако прехвърлите имот, 
на който не сте собственик, чрез покупко-продажба не 
се променя ситуацията и действителният собственик 
може да предявява претенции към имота. Но при по-
ложение, че сте собственик на имота няма от какво да 
се притеснявате, с или без прехвърляне на децата си.
Прехвърляне на имота срещу грижи и гледане 

също е добро решение. Ако върху жилището вече 
има учреденото право на пожизнено ползване, то 
се запазва. Правото на ползване се погасява само 
в няколко хипотези и разпореждането със собстве-
ността не е сред тях.
Тоест, един имот може да бъде продаден/дарен/

заменен, но правото на ползване се запазва, освен 
ако не се откажете с 
изрична декларация. 
Ако сте съсобственик, 
при прехвърляне на 
вашите идеални части 
от имота на ваш син/
дъщеря, би било разум-
но да си запазите право 
на ползване върху тях, 
съветва специалистът.
Съгласно чл.227 от ЗЗД отменението на дарението 

не засяга правата, които трети лица са придобили 
върху подарените имоти преди отбелязването на 
исковата молба. Дареният обаче дължи на дарителя 
обезщетение за онова, с което се е обогатил. Тоест, 
ако считате, че е възможно вашият роднина да пре-
дяви иск, по-разумно е да прехвърлите имота.
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лепило; Еднократни накрайници за високотехнологич-
на апаратрура; Сет за интубация на слъзни пътища;  
Балони и катетри за дилатация на синусни отвори;  
ПВА и гелфоам тампонади; Изкуствена дура и кост; 
Медицински изделия за фиксиращи процедури. 
Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази 

клинична пътека (КП) се осигуряват дейности, които 
служат за решаване на определен здравен проблем. 
Ползването на еднократни накрайници за високотех-
нологична апаратура и/или останалите медицински 
изделия от таблицата е алтернатива на осигуреното по 
тази пътека базисно лечение. 
Съгласно Националния рамков договор за медицин-

ските дейности 2017  г., Допълнителни разпоредби 
–§1,т.2, а) „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП/клинична 

пътека/  – когато e извършенa основната хирургическа/
интервенционална процедура; спазен е задължителният 
минимален болничен престой, посочен в съответната 
КП, и са извършени задължителните диагностични 
процедури, с които се отчита хирургичната пътека, като 
вид, брой и последователност на извършване, доказ-
ващи окончателната диагноза при дехоспитализация, 
както и предвидените следоперативни грижи.
От този текст следва, че изследванията трябва да 

бъдат направени в лечебното заведение за болнична 
помощ, за да бъде КП оценена като завършена и да 
не бъде наложена глоба от органите на медицинския 
контрол от РЗОК/НЗОК при извършена проверка

Въпрос: Искам да попитам поема ли се от НЗОК 
манипулация по отстраняване на Бартолинова кис-
та, след взето направление от личен лекар. 
Отговор:  В пакета за болнична помощ в областта на 

гинекологията НЗОК заплаща по различни клинични 
пътеки. В хирургичните (включително и гинекологич-
ните) клинични пътеки липсват диагнози, а фигурират 
само оперативни процедури и съответните индикации 
за провеждане на оперативното лечение. Каква точно 
оперативна намеса е необходима и по коя клинична 
пътека може да бъде проведено оперативното лечение, 
може да прецени насочващият специалист. 
НЗОК заплаща за извършване на дейностите по 

клинични пътеки в областта на гинекологията на здрав-
ноосигурените лица, като изключение представляват 
„скъпоструващите консумативи”, които изрично са 
отбелязани в съответната клинична пътека и не се 
заплащат от НЗОК. 
В случая вероятно ще бъдете приета в болнично ле-

чебно заведение и ще бъдете оперирана по клинична 
пътека № 163 „Оперативни интервенции чрез долен 
достъп за отстраняване на болестни изменения или 
инвазивно изследване на женските полови органи“, 
Операции на бартолинова жлеза, МКБ /международен 
код на болестите /71.23 – Марсупиализация на барто-
линова жлеза /киста/. 
При лечение по клинична пътека НЗОК заплаща на 

изпълнителите на болнична помощ за всички меди-
цински дейности, включващи: изследвания, предопе-
ративна подготовка, операция, лечение в болницата с 
назначаване до два  контролни прегледа след изписва-
нето, в същото лечебно заведение за болнична помощ. 
Потребителската такса за болничен престой в лечеб-

но заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение 
на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. 
– сума, определена с постановление на Министерския 
съвет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече 
от 10 дни годишно (освен ако лицето не е освободено 
от нея съгласно чл.37 от Закона за здравното осигу-
ряване и Националния рамков договор - Приложение 
12 - „Списък със заболяванията, при които здравноо-
сигурените са освободени от потребителска такса“).

Въпрос: Предстои планова операция на трета 
сливица на дете. Личният лекар отказва да даде 
направление за ПКК и алерголог, за които бол-
ницата ни е насочила към личния лекар, като 
твърди, че по новия рамков договор не е длъжна 
да издава такива направления, а болницата след-
ва да извърши изследванията. Моля за вашето 
становище дали е вярно твърдението на личния 
лекар. 
Отговор: В пакета на НЗОК за болнична помощ 

има клинична пътека № 138 «Оперативно лечение 
на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 
със среден обем и сложност», която НЗОК заплаща 
на лечебно заведение за болнична помощ, сключило 
договор с НЗОК за изпълнението й. 
Кой е най-подходящият метод за извършване на 

тонзилектомия, преценява лекуващият лекар. 
Децата не заплащат потребителска такса за бол-

ничния престой, но в клиничната пътека има меди-
цински изделия за провеждане на лечение, които 
НЗОК не поема и за използването, на  които  може 
да Ви бъде поискано заплащане. Такива  медицински 
изделия са: Носни сплинтове; Биологично тъканно 



СЪРДЕЧНАТА НЕВРОЗА  
Сърдечната невроза възник-

ва най-често при хора с по-
слаб тип нервна система под 
въздействието на напрегнатия 
ритъм на живот и стресови си-
туации. От медицинска гледна 
точка сърдечната невроза не е 
заболяване, а синдром.

Внезапно възникналата сърдечна болка може да упла-
ши всеки. Тя може да започне след силно преживяване 
или тежка конфликтна ситуация. Острата, режеща болка 
не минава от валидол и нитроглицерин, а кардиограмата 
не показва нищо сериозно. Болката може да продължи 
няколко часа до няколко дни. Тя може да премине доста 
странно. Достатъчно е да се случи нещо приятно или чо-
век да се озове в поликлиниката, където биха му помог-
нали, и болката отшумява.
Кардиофобията е страх, че сърцето ще спре и ще на-

стъпи смърт. Това е страх от болести на сърцето, среща 
се най-често при млади хора. Първият пристъп може да 
възникне след остър конфликт, раздяла, разочарование, 
след смърт на близък човек. Конкретният повод често е 
последната капка, препълнила чашата. Началото на не-
врозата трябва да се търси още в детството.
Кардиофобията поразява преимуществено разглезени 

и несамостоятелни деца. Решаваща роля за преодолява-
не на болезненото състояние има психотерапията. Тран-
квилантите помагат в момента. С помощта на психоте-
рапията може не само да се преодолее състоянието, но и 
трайно човек да се освободи от него.

ЯЖТЕ ПОВЕЧЕ РИБА 
Рибата е ценен хранителен продукт, който за съжа-

ление се консумира твърде ограничено от българското 
население. Препоръката за консумация на риба и риб-
ни продукти е 30-40 г дневно или поне на едно рибно 
ястие седмично.
Смята се, че увеличената консумация на риба има 

предпазен ефект по отношение на сърдечно-съдовите 
заболявания. Отдавна известен факт е, че ескимосите и 
японците, които се хранят предимно с рибни продукти 
страдат много по-рядко от сърце в сравнение с народи, 
които традиционно имат ниска консумация на риба.
Рибата е източник на пълноценни белтъци, които не 

се различават от белтъците на месото на топлокръвни-
те животни.
Поради значително по-ниското съдържание на съеди-

нителна тъкан, белтъците на рибата по-лесно се смилат 
в стомашно-чревния тракт и по-бързо се усвояват, което 
я прави подходяща храна, както за растящия организъм, 
така и за възрастните хора.
Количеството на мазнините в рибата варира в доста 

широки граници (5-20%)и зависи от вида, възрастта и 
сезона на улов.
Според количеството мазнина рибите се разделят на 

три групи:
постни - съдържащи до 5% мазнини (мерлуза, треска, 

толстолоб, хек, бяла риба, калкан, кефал, лефер, попчета, 
сафрид, пъстърва);
полутлъсти - съдържащи 5-10% мазнини (шаран, аку-

ла, нототен);
тлъсти - с мазнини над 10%(сардина, копърка, херин-

га, скумрия, тон, паламуд, лакерда, сьомга).
Мазнините в рибата са равномерно разпределени в 

мускулната тъкан и са представени предимно от био-
логично ценните полиненаситени мастни киселини от 
семейство омега-3. Смята се, че основната заслуга за 
намаляването на риска от сърдечно-съдови заболява-
ния при увеличена консумация на риба е именно на тези 
мастни киселини. Рибата е богат източник на минерални 
вещества. По съдържание на калций и фосфор се нареж-
да след млякото и млечните произведения преди месото. 
Особено в морските риби е значително и количеството 
на йод и флуор, докато продуктите със земен произход 
са сравнително бедни на тези микроелементи. Рибата 
можеда обогати съществено нашата храна с йод и флуор, 
което е от значение за профилактиката, съответно на йод 
дефицитните състояния (гуша) и зъбния кариес.
Рибата съдържа и важни за организма витамини - А, Д, 

Е, В1, В2, В6, В12, ниацин. Рибата и рибните продукти 
са ценна храна за човека с добрите си вкусови качества 
и с високата си хранителна стойност. Те трябва да заемат 
своето място на трапезата на българина и като средство за 
масова профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

КРАСТАВИЦИТЕ ДА СЕ СЕЯТ ДИРЕКТНО
Краставиците са топлолюбива зеленчукова култура, 

затова се сеят по-късно, най-рано през втората полови-
на на април. Засяването може да се направи директно в 
лехата или чрез производство на разсад.
При сеитба в градината, най-важното условие е да се 

съобразите с времето през периода. Ориентировъчно се 
дава последното десетдневие на април за Южна Бълга-
рия и началото на май за Северна.
Акцентите са:
Преди да засеете семената, поставе-

те ги за едно денонощие във вода.
Предварително полейте мястото, 

където ще сеете.
Наторете с добре разложен оборски 

тор или компост. С част от него може 
да покриете почвата след сеитбата.
Направете редове или гнезда, в 

зависимост от това как ще отглеждате растенията.
Сеитба:
При засяване в редове разстоянието между тях е 90 

-100 см, а семената се засяват на 3-4 см едно от друго. 
След прореждането растенията се оставят на 25-30 
см едно от друго.
При гнезда разстоянието между тях е 40-60 см. Във 

всяко гнездо се засяват 5-6 семена в средата на гнез-
дото, което се покрива с 2-3 см почва. По-късно се 
прореждат и се оставят 2-3 растения в гнездо.

ЗАЙКИНИТЕ ЗА РАЗПЛОД
НЕ ТРЯБВА ДА СА МНОГО ТЕЖКИ

Най-подходящи за разплод са зайчета, родени на 
първо или второ, максимум трето раждане на майката.
При отбора на самките качествата на техните майки 

са с приоритет пред скоростта на 
растеж и натрупването на тегло.
Съвсем естествено, че не тряб-

ва да отдавате предпочитание на 
прекалено едри малоплодни и 
негрижовни зайкини.
А след първите три озайчва-

ния животните трябва допълни-
телно да се огледат и негодните да се бракуват.
При всяко озайчване трябва да има благополучно раж-

дане и след това отглеждане на не по-малко от 8 зайчета.
Голямо е значението и на редовното разгонване за 

успешно покриване и вероятността от забременяване 
след това, липсата на лъжлива бременност и аборти.
Обърнете внимание и на количеството и разположе-

нието на млечните жлези (4-1-4 или 5-1-5 цицки).
Трябва да знаете, че самките, които тежат 4-4,5 кг, 

са по-продуктивни от много едрите (5-7 кг). Затова не 
трябва да се окрупняват самките от основното стадо, 
които тежат средно 5-5,5 кг. Много стопани допускат 
грешка, като се стремят да докарат теглото на разплод-
ните зайкини до 7,5-8 кг. Тези животни обикновено из-
разходват повече хранителни вещества, по-лошо под-
готвят гнездото си и понякога стъпкват зайчетата си.
Качеството на самките не зависи от едрия им раз-

мер, а от общото тегло на зайчетата им при отбива-
не на възраст 1,5-2 месеца (като се отчита теглото на 
приплодите, получени през годината).

ЗАСЯВА СЕ ЗЕЛЕН ФАСУЛ
Зеленият фасул е култура, която се засява в продължи-

телен период от време. Засяването започва в средата на 
април за най-южните райони, продължава в северните - 
през третата десетдневка на месеца, а най-късно се пра-
ви в по-високите полета и котловини - в началото на май.
За да имате по-продължително време зелен фасул, 

може да го засявате поетапно. То се прави през ня-
колко дни - до 15-20 май.
В дворните градини зеления фасул най-често се зася-

ва в гнезда, като във всяко се поставят по 5-6 семена и 
се покриват с 5-7 см влажна почва.
При ниските сортове се зася-

ват на разстояние 25-30 см меж-
ду гнездата.
За високите сортове разстоя-

нието е 40-50 см между тях.

8 - 14 май 2017г., брой 19

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 

Борови връхчета
Pinus sylvestris

Дърво достигащо височина до 40 м. Кората в гор-
ната част на стъблото и при младите дървета е жълто 
до червеникаво кафява, в долната част на старите 
дървета е сивокафява. Листата са игловидни, достигат 
до 6 см дължина, разположени са по две на скъсени, 
видоизменени клонки. „Цветовете“ са еднополови, 
събрани в мъжки и женски шишарки. Мъжките 
шишарки са разположени по много, гроздовидно, 
по върховете на клонките. Женските шишарки са 
разположени единично или до две-три и първона-
чално са червени, дребни, изправени нагоре; след 
опрашване се извиват надолу, увеличават размера си 
и вдървесиняват. Семената са с крилатка и узряват 
в края на втората година, когато 
се разтварят женските шишарки 
и освобождават зрелите семена. 
„Цъфти“ май-юни.
В съвременната медицина се 

използуват боровите пъпки (връ-
хчета),  намиращи се по върховете 
на клонките, които се събират 
рано напролет.
Съставки: Химически състав. 

Съдържат около 0,5% етерично 
масло, което се състои от а-пинен, 
β-пинен, β -феландрен, лимонен, мирцен, кадинен, 
силвестрен, борнеал, борнилацетат, борнилестер и 
др.; смо¬листи вещества, витамин С, танини и др.
Почти във всички наши планини до 2200 м н. в.
Свойства: Противовъзпалително, отхрачващо, 

омекчаващо лигавиците действие; разширява кръ-
воносните съдове и разтваря камъните в пикочния 
мехур, при бронхити, ангина, туберколоза, при прос-
туда (за инхалации и разтривки), ишиас, камъни в 
бъбреците и пикочния мехур.Боровите връхчета се 
използват при задух, подагра, хемороиди.
Външно приложение: Препоръчва се за инхалации 

при задух, за бани при екземи, ревматизъм, обриви, 
лишеи. Смолата се прилага при белодробен абсцес и 
хемороиди. Разтопена смола, смесена с мас по равни 
части се използва при рани от протриване и циреи.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица борови 

връхчета се слага в 600 мл вода. Ври 10 минути. Пие се 
по 100 мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед.
Боровите връхчета се използват при кашлица по 

следния начин: 100 г връхчета се слагат в 2.5 литра 
вода; ври, докато водата стане 500 мл. Прецежда се 
и се поставят 250 г небетшекер и 250 г мед. Пие се 
по 1 кафяна чашка преди ядене. 
Като продукт: Бял бор - борови връхчета
Може да се ползва при: хроничен бронхит, пнев-

мония, бронхиална астма, кашлица, хемороиди, 
ентероколит, кожни обриви.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

се варят в 500гр. вряла вода. Прецежда се и се пие по 
няколко пъти на ден по 100гр. преди ядене.

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

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

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

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
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 просяк си виси от години на Пето авеню. Всеки ден 
някакъв мъж, минавайки му пуска по 20 долара.
После почнал да му дава само по 10, после по 5.... а ко-

гато почнал да пуска само по долар, просякът не издържал 
и го заговорил.

- К‘во става, мен?!
- Виж сега, пусках ти по двайсетачка преди да се оженя. 

После по десетачка, като се роди първото ми дете. После 
по 5, щото ми се роди второ. Сега мога да ти давам само 
долар, щото имаме и трето.
Просякът го погледнал възмутено и изкрещял:
- Ей, аз да не съм длъжен да издържам семейството ти 

бе, кретен?!..

ПЪРЖЕН ЛАПАД
СЪС ЗЕЛЕН ЛУК И СИРЕНЕ

Необходими продукти: Голяма купа почистен и из-
мит лапад, 2 връзки зелен лук, 4 яйца, 200 г сирене или 
извара, 100 мл олио, 
100 мл топла вода, 
сол на вкус, черен пи-
пер на вкус, половин 
връзка магданоз.
Начин на пригот-

вяне: Лукът се накъл-
цва на ситно, а лападът 
се нарязва. Олиото се 
загрява и в него се запържват лука и лапада, посоляват 
се и се добавя черен пипер на вкус. Долива се водата 
и се оставя да ври на тих огън 20 минути. Слагат се 
предварително разбитите яйца и натрошеното сирене. 
Ястието се бърка докато се стегнат яйцата. Поръсва 
се с пресен магданоз.
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