2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Арбен
рбе
бен
Мименов и кмета на село Кочан, д-р Юрий
Моллов откриха Европейския ден на спорта в Средно училище,,Христо Смирненски“
с.Кочан. С това те подкрепиха училището
в надпреварата за най-активно училище в
страната за 2017г.
Европейски ден на спорта в училище
(ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването
на физическата активност сред учениците,
като се залага на елемента на забавлението
и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането
за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците
в цяла Европа и да включва колкото може
повече деца и млади хора, училища и организации.
Европейски ден на спорта в училище дава
възможност на училищата:
• Да се свържат с други европейски страни;
• Да популяризират физическото възпитание и спорт в училищата;
• Да създадат условия за забавление чрез
физическа активност за младите хора;
• Да подобрят общественото здраве и
благополучие, чрез въвеждане на методи за
учене през целия живот;
• Да засилят участието и развитието на социални умения сред учениците.
Тази година над 400 училища от цялата
страна си оспорват приза за най-активно
училище. По традиция училището в Кочан
се слави със своите спортни успехи. През
2014 г. училището беше избрано за най-активното в страната, а през миналата 2016г.
остана на трето място в тази класация. Амбициите на училището са тази година да
си върне първото място, като за целта беше
изготвена спортна програма, която се изпълняваше през цялата година. СУ-Кочан
се включи в Европейския ден без асансьори, на 26 април, участва и в Европейската
седмица на спорта от 29 май до 4 юни, взе
дейно участие и в Европейския фитнес ден
на 27 септември. За Европейския ден на

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

спорта в учили
училищещее 299 ссептември,
еп
епте
птемв
тември
мври училището в Кочан извади огромен късмет този
ден да съвпадне и с патронния им празник.
С решение на Педагогическия съвет на училището, 29 септември беше обявен за спортен ден и ден на топката. Всички ученици
дойдоха в училище с топки.Така учениците
имаха на разположение цял ден за спортни дейности, с които да атакуват приза за
най-активно училище в страната за тази година. Още от сутринта спортните дейности
започнаха с физзарядка с топка, преминаха
през подаване на топките в кръгове за всеки
клас. Проведе се и лекоатлетически крос, в
който взеха участие всички ученици. Момичетата от клуба по ,,Модерни танци“
подготвиха и изпълниха задължителната за този ден хореография на Flash Move
танц. В спортната програма беше включена и гимнастическа комбинация, съчетание
на греда, земна гимнастика. прескоци над
въже,упражнения за пъргавина, станционна
комбинация, кръгова тренировка, въртене
на обръчи, скачане на въже, състезание,,ръчна количка“,препятствано бягане, скачане с чували и теглене на въже. Нямаше как
в един спортен празник да не присъстват и
турнири по баскетбол и волейбол. Учителския колектив пък се раздели на два отбора
и си спретна състезание по народна топка, с
което събраха овациите на учениците. Въпреки лошото време спортния ден продължи
с турнир по тенис на маса, шахматен турнир,
фитнес занимание на открито,бадминтон,
тенис на корт, скачане на батут, занимание
на шведска стена, придвижване с ролери и
упражнения за смарт балансиране. Не бяха
подминати и най-малките спортисти на селото в детската ясла и детската градина, в
които се проведоха спортни занимания за
малчуганите. По този начин те дадоха своята
подкрепа в надпреварата за най-активно училище. След обяд всички учители и ученици
потеглиха на туристически поход до пречиствателната станция на селото, където имаха
възможност да видят в действителност как
се осъществява процедурата по пречистването на питейната вода на с.Кочан.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

НОВИНИ

10 Октомври 2017, Вторник,
Световен ден за психичното здраве
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната федерация за психично
здраве и с подкрепата на Световната здравна организация.
Световен ден против смъртното наказание. Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната коалиция срещу смъртното наказание. Организацията
е учредена на 13 май 2002 г. в Рим, Италия, от близо 60 правозащитни и други
организации от целия свят. С решение на Комитета на министрите на Съвета
на Европа от 26 септември 2007 г. на същата дата се отбелязва и Европейският
ден против смъртното наказание.
12 Октомври 2017, Четвъртък,
Ден на българската община
Чества се съгласно решение на 3-ото Общо
събрание на Националното сдружение на общините, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград.
На този ден през 1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за
общините и градското управление в България.
Световен ден за борба с артрита
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Международната организация
за борба с артрита и ревматизма, с цел да се повиши информираността
относно заболяването и да се насърчат семействата на болните за използването на всички възможности за подобряването на качеството на живот
на страдащите от такива заболявания.
14 Октомври 2017, Събота,
Петковден - начало на зимата
Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на гръцки означава „петък“
оттук и българския вариант - Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се
смята за завършек на есента, а с това и на активния стопански цикъл. Преподобна
Петка, наречена още Българска, живее в края на Х и началото на ХІ век. Нейно
родно място било селището Епиват близо до град Каликратия (Мраморно море), а
родителите и били благочестиви и уважавани християни. Още като десетгодишна
св. Параскева чула в храма гласа на Иисус Христос и решила да се посвети на
вярата. Сменила дрехите си с просешки и често раздавала своето имущество на
бедните. Напуснала дома си и обходила светините на Константинопол, заминала
за Светите места, посетила Йерусалим и Божи гроб и се установила в Йорданската пустиня. Тя следвала примера на св. Мария Египетска, като живяла тук
много години. Предусещайки смъртта си, тя се завърнала в Епиват и след две
години тихо изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По онова време вече
нямало нейни живи роднини и била погребана вън от градските стени като
чужденка. Дълги години гробът на светицата бил забравен - когато наблизо бил
погребан някакъв моряк, двама местни християни имали видение, в която Св.
Параскева била с царски одежди и заобиколена от Христови воини. Тя помолила
да извадят мощите и да ги пренесат. Св. Параскева е била известна в земите на
византийска Тракия и когато след битката при Клокотница (9 март 1230 г.) цар
Иван Асен II постигнал българска военна и политическа хегемония на Балканите,
той изискал мощите от Латинската империя. Нетленното тяло на преподобната
било пренесено тържествено в столицата Търново. Още във времето на цар Иван
Асен II било съставено нейно българско житие, като бил написан и разказ за
пренасянето на мощите и в Търново. Най-големият връх в увековечаването на
св. Петка Търновска е написаното от св. Патриарх Евтимий житие, което става
известно, дори в средновековна Европа. На този ден обикновено става заплождането на домашните животни, известно още като овча сватба или мърлене.
В битовото християнство Света Петка се почита като покровителка на жените
и техните домашни дейности - предене, тъкане, кроене, шиене. В района на
Тракия около Петковден са известни специални жертвоприношения на черни
кокошки наричани Кокоша черква, Господева черква, Божи дух. Именници са
Петка,Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун.
15 Октомври 2017, Неделя,
Световен ден на чистите ръце
Отбелязва се от 2008 г. в рамките на обявената от ООН Международна година
на хигиената.
Световен ден на селските жени
15 октомври е обявен за Световен ден на селските жени - обявен по време на 62та сесия на Общото събрание на ООН, съгласно резолюция от 18 декември 2007г.
Идеята на международната организация привлече вниманието към проблемите
на селските жени. Инициативата започва по време на Конференцията на ООН за
жените през септември 1995 година в Пекин. Сред основните поддръжници на
идеята са: Международната федерация на земеделските производители (IFAP),
асоциирана страна на жените на света (ACWW), мрежа от Африкажените в
селските райони асоциации (NARWA) и жените от WWSF. Отбелязването на
празника се счита за практичен начин за получаване на признание и подкрепа
за много функционалността на жените в селските райони, които са предимно
земеделски производители и дребни предприемачи. Селските жени са около
една четвърт от населението на света и тяхната роля е изключително ценна,
защото те са в основата на благополучието за техните семейства и въобще за
развитието на икономиката в селските райони. Инициативният комитет към ООН
реши Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври - ден
преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля на селските жени
в производството на храни и сигурността на храните. Целта на празника е да
се осигури на селските жени и техните организации възможност за популяризиране проблемите на жените в селските райони като се насочи вниманието на
правителствата и организации с обществено значение към тях. Да се насърчават
действия в тяхна подкрепа. Инициативата за това как да празнуват този ден е
оставена на отделни организации и общности, в съответствие с техните собствени
традиции и изисквания.

компютърна диагностика!
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

КОНКУРС

ЗА СНИМКИ И КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ОТ

РОДОПИТЕ

Краен срок: 15 октомври 2017 г.
Покажете красотата на Родопите, фотографирайте моментите на живот в
Родопите, градските и селските райони, покажете природата, обичаите и
забавните моменти от ваканцията или живота си в Родопите.
Жанрове:
1. Пейзажи и диви животни - Направете пейзаж на природата в различни региони и райони в Родопите. Семейни стопанства с екологично устойчиво управление и красиви
градски градини, диви животни и растения в техните естествени местообитания в Родопите.
2. Обичаи и традиционни занаяти - Снимка на местните обичаи, занаяти, празници,
символи и културни паметници на Родопите, заснети от интересен ъгъл.
3. Смешни моменти от ваканцията ви в Родопите.

КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2017-2018 ГОДИНА

Краен срок: 15 октомври 2017 г.
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи
студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000
лева годишно в 10 области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката
на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад.
Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по
дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти,
обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни
технологии, информатика и други интегрирани на тях области.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените
области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за
редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 29.09.2017 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ - 12ɆȿɋɌȺ
2
ɍɱɢɬɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ȻȿɅ, ɂɐ ɢ Ɏȼɋ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
ɍɱɢɬɟɥ,ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ʌɨɝɨɩɟɞ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɫɩɨɪɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ,ɐȾɈ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ,ɭɱɟɛɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
14Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 151 ɆȿɋɌȺ
24 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
49 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɒɢɜɚɱ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
18 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ƚɨɬɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 ɉɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
10 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
17 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɥɢɧɢɹ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ƚɪɚɞɢɧɚɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ,ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА - ТАЙНАТА НА ЩАСТИЕТО
Един търговец изпратил сина си да научи тайната
на Щастието при най-мъдрия от мъжете. Младежът
вървял четирийсет дни през пустинята, докато найсетне стигнал до красив замък на върха на една
планина. Там живеел мъдрецът, когото той търсел.
Но вместо да срещне един свят човек, героят на
нашата история се озовал в някаква зала, в която
царяло голямо оживление: непрекъснато влизали
и излизали търговци, по ъглите разговаряли много
хора, а малък оркестър свирел нежни мелодии.
Имало и богата трапеза, отрупана с най-вкусните
ястия от областта. Мъдрецът разговарял с всички
тези хора и се наложило младежът да чака два
часа, докато дойде неговият ред.
Мъдрецът внимателно изслушал целта на
неговото посещение, но му казал, че в момента
не разполага с време, за да му обясни тайната на
щастието. Предложил на младежа да се поразходи
из двореца и да се върне при него след два часа.
- Ще те помоля обаче за една услуга - добавил
Мъдрецът, подавайки на момчето чаена лъжичка, в
която капнал две капки олио. - Докато вървиш, носи
тази лъжица и внимавай да не разлееш олиото.
Младежът започнал да се изкачва и да слиза
по стълбите в двореца, като не откъсвал очи от
лъжичката. След два часа се върнал при Мъдреца.
- И тъй, видя ли персийските килими, които са в
трапезарията ми? - попитал Мъдрецът. - Видя ли

градината, която отне на Майстора на градинарите
цели десет години, докато я направи? Забеляза ли
красивите пергаменти в библиотеката ми?
Засрамен, младежът признал, че нищо не е
видял. През цялото време внимавал да не разлее
капките олио, които Мъдрецът му бил поверил.
- Върни се тогава и се запознай с чудните
неща, които са част от моя свят - казал Мъдрецът. - Не можеш да се довериш на някого, ако не
познаваш дома му.
Вече по-спокоен, младежът взел лъжичката и
отново тръгнал да се разхожда из двореца, като
този път вниманието му било привлечено от всички произведения на изкуството, които висели по
стените и по таваните. Видял градините, близките
планини, крехките цветя, оценил изтънчения вкус,
с който било подбрано мястото на всяка една от
тези творби. Накрая се върнал при Мъдреца и му
разказал подробно за всичко, което бил видял.
- Но къде са двете капки олио, които ти бях
поверил? - попитал Мъдрецът.
Поглеждайки към лъжичката, младежът забелязал, че ги е разлял.
- Ето това е единственият съвет, който мога да
ти дам - казал Мъдрецът на мъдреците. - Тайната на щастието се крие в това да се радваш на
чудесата на света, ала никога да не забравяш за
двете капки олио в лъжичката.

9 - 15 октомври 2017г., брой 40

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

П РАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ОТ НЗОК
1. Здравноосигуреното лице (ЗОЛ) е задължено да
внася здравноосигурителните си вноски по ред и в
срокове, определени в Закона за здравното осигуряване, в противен случай губи здравноосигурителните
си права, които се възстановяват след внасяне на
дължимите суми.

ция на физическото или юридическо лице. Приемът
се отваря по реда на Наредба № 5 от 8 септември
2017 г. за условията и реда за прилагане на временна
извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора
на плодовете (ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г).
Подпомагането в сектора на плодовете се извършва
чрез прилагане на мярката „изтегляне от пазара“ до
30 юни 2018 г. или до изчерпване на максималните
количествата от 2 000 тона. Кандидати могат да бъдат
овощари, които отглеждат ябълки, круши, праскови и
нектарини, сливи и череши. Право да кандидатстват
имат индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на производители
на плодове, които не прилагат оперативни програми.
От мярката могат да се възползват и организации на
производители на плодове, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на
Наредба № 11 от 2007 г.
Индивидуалните производители следва да са
регистрирани до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани. Когато общото количество на
изтеглените от пазара плодове достигне 2 000 тона,
приемът на заявления се прекратява.

2. ЗОЛ има право да получава лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната, заплащани напълно или частично
от НЗОК.
• Националната здравноосигурителна каса заплаща
за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, включени в приложение № 1
на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени заявления
по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и
реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.
262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, както
и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.
82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ (наричана за краткост в договора
„Наредба № 10“) Към списъците.
• Списък на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6
„Системно лекарствено лечение при злокачествени
солидни тумори и хематологични заболявания“ и №
7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при
злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242,
243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2
и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните
колонистимулиращи фактори и бифосфонати. Към
списъците.
• Националната здравноосигурителна каса заплаща
за медицински изделия за домашно лечение по списък,
определен от НС на НЗОК, наричан „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща“ - Медицински
изделия в извънболничната помощ и Медицински
изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.
• Националната здравноосигурителна каса заплаща
за диетични храни за специални медицински цели по
списък, определен от НС на НЗОК, наричан „Списък
на диетични храни за специални медицински цели,
заплащани от НЗОК“ - Диетични храни.
3. Лекарствените продукти, медицинските изделия
и диетичните храни за специални медицински цели
се предписват само след извършен преглед/консултация от лекаря/лекаря по дентална медицина, който се
документира в амбулаторния лист и се удостоверява
с подписа на ЗОЛ.
4. ЗОЛ има правото да изисква от изпълнителя
на медицинска помощ информация относно всички
лекарства, които получава, по отношение на тяхното
действие, странични ефекти, възможна алтернатива
при частично платени лекарства.
5. ЗОЛ няма право да изисква подмяна на предписаните лекарства в аптеката.
6. ЗОЛ носи солидарна отговорност с лекуващия
лекар за провежданото лечение.
7. ЗОЛ следва да следи срока на валидност на рецептата.

НОИ ИЗДАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ДОХОД ОТ ПЕНСИИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ
ЩЕ ПОЛУЧАТ ИЗВЪНРЕДНО ПОДПОМАГАНЕ
От 27 септември 2017г.
производителите на плодове ще могат да се възползват от познатата им
схема „Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора
на плодовете“. Приемът
на заявления се отваря
със Заповед 03 РД/3466 на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“. Финансовата подкрепа има за цел
да компенсира земеделските стопани, пострадали от
възбраната на внос на някои продукти от Европейския
съюз към Руската Федерация.
Фермерите, които искат да се възползват от допълнителната помощ, подават заявления в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ по адресната регистра-

От Националния осигурителен институт (НОИ)
съобщиха, че от началото на месец октомври на интернет страницата на институцията е активна нова
административна е-услуга - „Издаване на удостоверение образец УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ”.
В съобщението си НОИ уточняват, че чрез нея
всички лица, които живеят на територията на Република България и получават чрез НОИ своите
пенсии, отпуснати от компетентните осигурителени
институции в Германия, Русия, Украйна и Молдова,
могат да подадат заявление онлайн, а след това да
получат документ, удостоверяващ размера и вида на
тези плащания по избран от тях начин, включително
и по електронен път.
За да ползват новата
електронна услуга,
потребителите трябва
да притежават Квалифициран електронен подпис (КЕП),
издаден от български
доставчик на удостоверителни услуги, или Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Услугата е платена, като за
изготвянето на посоченото удостоверение се заплаща
сума съгласно Тарифата за цените и начините на
ценообразуване за изготвяне на специализирани
продукти и услуги.
Е-услугата е достъпна на интернет сайта на НОИ
в рубрика „Е-услуги“/ „Административни услуги“/
Централно управление (Европейски регламенти и
международни договори).

Въпрос: Искам да попитам проблем ли е, че
датата на фактурата за ортопедични обувки е
преди датата в заповедта? Просто направихме
обувките по-рано, че имахме нужда от тях.
Отговор: Съгласно чл. 42. (1) целева помощ за
покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения
се отпуска въз основа на заявление-декларация по
образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянния му адрес от: 1. лицето
с увреждане, от негов законен представител или от
упълномощено от него лице; 2. законните представители или семействата на роднини или близки или
приемни семейства, при които са настанени деца
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за
лицата под 18-годишна възраст; 3. директорите на
специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания. Директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено от
него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване
на заявление-декларация издава заповед, с която
отпуска или отказва помощта по ал. 1. Заповедта
за отпускане или за отказ се съобщава писмено на
лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен
срок от издаването й. В случаите, когато помощта
е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и
екземпляр на приемо-предавателния протокол по
образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а,
ал. 3. Заповедта за отказ за отпускане на помощта

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ОКТОМВРИ 2017г.

До 15-ти октомври:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец септември
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и
започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство през месец септември
До 20-ти октомври:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС
подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, по които получатели са данъчно незадължени
лица, които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и
внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец
септември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.

задължително се мотивира. Заповедта се обжалва
пред директора на регионалната дирекция за социално
подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като
не се допуска предварително изпълнение. Целевата
помощ за покупка и ремонт на медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения се
изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на
бюджетната година, с изключение на целевата помощ
за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари
на следващата година. Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 - 4, 6 и 7
от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на
експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи
нуждата от тях. Целевите помощи за предоставяне
на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов
път от Агенцията за социално подпомагане. Лицата
с увреждания имат право на целева помощ в размер
до лимитите по чл. 40, ал. 2. от ППХИХУ. Лицата,
които са купили медицински изделия и/или помощни
средства, приспособления и съоръжения във връзка
с прекарано заболяване или претърпяна злополука в
чужбина, както и лицата, получили от Министерството
на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на
лимитите по чл. 40, ал. 2. Паричната компенсация се
предоставя срещу платежен документ за закупеното
медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран
превод на български език. Лицето с увреждане, негов
законен представител или упълномощено от него лице
заплаща медицинските изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, за които е отпусната
целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях
търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона
за интеграция на хората с увреждания. При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно
средство, приспособление и съоръжение търговецът
издава фактура съгласно Закона за счетоводството и
Закона за данък върху добавената стойност. Към фактурата на правоимащите лица се предоставя фискална
касова бележка (при плащане в брой), гаранционна
карта за медицинското изделие, помощно средство,
приспособление и съоръжение и приемо-предавателен
протокол по образец съгласно приложение № 14. В срок
до 30 дни от получаване на помощта правоимащото
лице, негов законен представител или упълномощено
от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова
бележка/платежен документ за справка и прилага копие
от двата документа заедно с приемо-предавателния
протокол за получаване на изделието. При закупуване
или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по
индивидуална поръчка, отчитането по реда на ал. 4
се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата
помощ. При закупуване или извършване на ремонт на
медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл.
40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата
до отпуснатата целева помощ. Лицата, неизползвали
целевата помощ по предназначение, възстановяват
пълния размер на помощта.
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НАЧИНА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ
И СУШЕНЕ НА ПОДПРАВКИ
Сушене на въздух: Ако имате достатъчно време и
място, можете да изсушите подправките на снопове (по
4-5 стебла) и да ги закачите да висят надолу с листата в
тъмно, топло и добре проветриво помещение. Сушенето
отнема около 2 до 4 седмици, ако искате подправките да
са добре изсъхнали и да се ронят между пръстите ви. Поставете подправките в кутии или бурканчета, едва когато
са напълно изсъхнали.
На проветриво място: Измийте и изсушете подправките. Подредете ги в плитък съд на един ред и ги покрийте с кухненска хартия, след което ги поставете в хладилника, докато напълно изсъхнат.
Във фурната: Подредете измитите подправки на един
ред в тавичка върху хартия за печене и включете фурната на 80 градуса. Сушете подправките така около 4 часа,
като държите вратата на фурната отворена през цялото
време, за да излиза навън влагата. Разбърквайте от време
на време. Поставете подправките в кутии или бурканчета, едва когато са напълно изсъхнали.
В микровълновата: Ако имате спешна нужда от сушени подправки, това е може би идеалният метод да се
сдобиете с тях. Трябва обаче да сте много внимателни,
защото всички микровълнови печки имат различна мощност и особености и трябва точно да се спазват инструкциите им за употреба.
Измийте добре подправките, отцедете ги и ги оставете настрана за около
час. Не трябва да остава
никаква влага по тях, преди да ги загреете. Подредете стръковете на един
ред, върху лист кухненска
хартия и ги покрийте с
друг лист. Поставете ги в
микровълновата за 2 минути на максимална мощност.
Обърнете горния лист хартия и и върнете подправките в
микровълновата за още 1 минута, докато станат напълно
сухи и започнат да се трошат.
Съхранете на сухо и тъмно място в контейнер, който
се затваря плътно, или в найлонов плик с цип. По този
начин изсушени, подправките могат да се използват около година.
Със сол и захар: Можете да изсушите зелени подправки, като просто ги положите върху слой сол или захар и
отгоре също ги покриете с тях. Оставете ги така, докато
изсъхнат, след което махнете само листата и ги сложете
в плътно затварящи се контейнери. Според вкуса и аромата на подправката, прецените сами, кое е по-добре захар или сол.
Песто: Накълцайте зелените подправки в кухненския
робот, като добавите мазнина, най-добре зехтин (около
2 ч.чаши свежи подправки и 1/3 ч.чаша зехтин). Сместа трябва да стане кремообразна. Съхранете пестото
в малки найлонови пликчета /с цип/ или други плътно
затварящи се контейнери, във фризера. Преди употреба
трябва да размразите пестото и с лъжичка да отделите
нужното количество. Останалото песто замразете повторно. Най-често песто се приготвя от босилек, но могат
да се използват и комбинации от няколко вида зелени
подправки.
Във фризера, на кубчета: Накълцайте на ситно
подправките и ги разпределете във формички за лед.
Покрийте с вода и замразете. Вместо вода можете да
използвате зехтин или бульон. След като замръзнат,
прехвърлете кубчетата в найлонов плик и го завържете,
така че в него да не остане почти никакъв въздух.
Цели във фризера: Много подправки могат да бъдат
замразени във фризера директно след измиването им, в
найлонови пликчета. Накълцват се на ситно веднага преди употреба и се връщат обратно във фризера.
Ароматно масло: Измийте подправките и ги накълцайте на ситно, след което ги объркайте с меко масло.
Замразете маслото във формички за лед. Така при всяко
готвене можете да извадите необходимата порция, според рецептата.
Ароматна сол: Направете си сами комбинирана подправка за приготвяне на супи, ястия и заливки, като комбинирате стрити наситно вече изсушени подправки с
готварска сол.
Запомнете: 1 ч.л. сушени подправки се равнява на
1 с.л. пресни.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

АКО ЗАСАЖДАТЕ ДРЪВЧЕТА ПРЕЗ ЕСЕНТА!

По принцип дръвчетата и храстите е добре да се
сеят през пролетта или есента, като есента е за предпочитане, за да може малките корени да се образуват
още през есента, а напролет да се развият и заздравят.
Изкопната яма трябва да е по-голяма от коренището на дървото, за да може корените да се развият в
по-рохка пръст.
Дъното на ямата
трябва да се разкопае.
Корените трябва да
се влажни и гъвкави.
Клоните се скъсяват
до 1/4 от дължината,
корените се подрязват съвсем леко.
При дръвчета с покрита коренова система не трябва да се
махат фолиото и телта, тъй като те изгниват в почвата. Дръвчета с оголена коренова система трябва да
престоят 4-6 часа във вода.
След това корените се потапят в рядка глинеста
смес, богата на полезни активни вещества.
След като дръвчето се постави в изкопа, трябва той
да се запълни внимателно с предварително обогатена
на полезни вещества почва.
Поливайте по време на засаждането и най-накрая.
Стъпчете пръстта около дръвчето.
За да задържите по-дълго време влагата е необходимо да сложите мулч.
По-големите дръвчета трябва непременно да се
закрепят с опорно колче и не много стегнато конопено въже. (понякога са необходими дори две или три).
Ако не може да закрепите дръвчето с опорни колчета, тогава увийте гумени ленти по стеблото, завържете ги с шнур, който закрепете с малки колчета в
земята.
При поливането не е винаги лесно, да се определи
точното количество вода, от което се нуждае дръвчето.
Преполиването води до увреждане на корените, недостатъчната влага води до изсушаване.

КАК ДА ОТГЛЕДАТЕ КИТАЙСКО ЗЕЛЕ

* Предлагат се няколко разновидности
Напоследък любителите градинари все по-често
включват китайското зеле в зеленчуковите лехи.
Среща се под наименованието китайско или пекинско зеле, като различията между тях са минимални.
Различните сортове могат да се разделят на две основни форми.
* Единият вид образува глава, която е елипсовидна, плътна, крехка,
нежна.
* Другият вид по-скоро
прилича на салата, като
главата е по-удължена и
конична.
Какви са изискванията
* Китайското зеле, както и останалите си родственици,
предпочита
по-хладен климат и не
търпи големите жеги.
* Отглежда си при редовно поливане.
* Високите температури водят до образуване на
цветоноси.
* Продължителните дъждове могат да доведат до
загниване на растенията.
* Не понася силните ветрове.
Най-подходящият срок за засяване на семената е от
средата на юли до към средата на август.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

Джинджифил
Zingiber Officinale

Джинджифилът е по-добре познат с качествата
си на подправка за различни специалитети. Бил е
използван от дълбока древност и в традиционната
китайска, елинска и аюрведическа медицина.
И все пак едва през последно време практиката на
алтернативните терапевти доведе до натрупване на
обемна информация за сполучливо приложение на
това растение като лечебно средство. Тук ви поднасяме най-интересната част
от нея:
При треска: топлият
чай от пликче или във вид
на запарка от пресен корен
има лечебно действие.
Тонизираща напитка при
възстановяване от настинка: две чаени лъжички
кора от бяла върба и една
джинджифил на прах се
запарват в две чаши вода в
продължение на 10 минути; прецедете и подправете
на вкус с пчелен мед.
Болкоуспокояващо средство: при гърлобол направете запарка за 10 минути и използвайте за гаргара. При ставни болки можете да пиете по 4 чаши
седмично нектар, приготвен от 2 моркова, 1 ябълка,
28 г обелен джинджифил и 1 обелен портокал. Ще
се убедите в добрите противовъзпалителни свойства
на вълшебния корен.
За добро храносмилане: чай от джинджифил или
дъвчене на парченце от обеления корен след хранене. Същото можете да направите и когато усетите
пристъп на стомашно неразположение, причинено
от храна.
Мощен антиоксидант: пресен, сух или под формата на екстракт, коренът помага за възстановяване
на засегнатите от свободните радикали клетки на
организма. Ако не го използвате редовно в кухнята, прибавяйте го към менюто си като хранителна
добавка.
Стимулатор на кръвообращението: съдържащите се в него гинерол и зингиберен разширяват
кръвоносните съдове и така предпазват от мозъчни
удари и сърдечни атаки. Има клинично доказан положителен ефект при болестта на Рейно.
При травми от спортуване: компресите с етерично масло от джинджифил, смесено с друго
растително масло за обем, облекчават болките при
навехнати стави и разтегнати мускули. Може да
прибавите няколко капки от маслото и във ваната.
При гадене по време на пътуване: няколко
капсули преди тръгване помага за преодоляване на
страданието. Същото се отнася и за гаденето след
ставане от сън.

БЪРЗА ЗИМНА САЛАТА
Продукти: - 4-5 червени чушки от буркан,
- 2-3 кисели краставички,
- 2-3 скилидки чесън,
- копър,
- зехтин,
- балсамико,
- сол, черен пипер.
Приготвяне:
Чушките се нарязват на едро, краставичките на
лентички, чесънът на филийки, а копърът на ситно.
Всички съставки се разбъркват в купа.
Овкусете със зехтин, оцет, сол и черен пипер по
желание.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

След
лед края на лекция за вредата от тютюнопуш
тютюнопушенето
професорът казва:
- А сега 10 минути фас-пауза!
Въпрос от студент:
- Господин професоре, нали казахте, че всяка цигара
е пирон в ковчега на пушача?! Защо и вие пушите?
- Та аз моя ковчег с тел ли ще го връзвам? - отговорил
професорът.
Мъж в автосервиз. Показва изпомачканата кола.
Монтьорът гледал, гледал, па се почесал по врата.
Мъжа:
- Виж ся к‘во. Жената блъсна колата в един стълб...
Монтьорът скептично:
- Колко пъти?

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

