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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

С П И С Ъ К
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от 

Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
за периода от 01.08.2006г. до 31.08.2018 г.

На основание чл.14, Глава трета от Вътрешен 
правилник на Общински фонд „С един лев в по-
мощ на болните деца от община Сатовча”  Ви 
предоставям следната информация за второ че-
тиримесечие на 2018 година:
За периода от 01.05.2018 – до 31.08.2018 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” са постъпили 
общо 3449,05 лева. По решение на Комисията за 
второ четиримесечие на 2018 година са разходва-
ни средства в размер на 750,00 лева. 
Общо постъпили в сметката на Фонда до 

31.08.2018 година са 125 943,31 лева. Общо из-

платени по решение на Комисията към 31.08.2018 
година са 88 386,15 лева. Общо подпомогнати от 
Фонда 58 деца, от които 17 допълнително. Към 
същата дата наличните средства в набирателната 
сметка на Фонда са в размер на 37 557,16 лева. 

 Приложение:  1.Списък на дарителите и даре-
ните средства към 31.08.2018 година.

2.Списък на децата получили финансово под-
помагане към 31.08.2018 година.

Председател на Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от 

Община Сатовча” и Кмет на община Сатовча
д-р Арбен Мименов

141 Г В К 31 08 2018
( )

(2015-2016)

88 386,15

С П И С Ъ К
На дарителите и дарените средства за периода  от 01.08.2006 г. до 31.08.2018г.

в Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

II

2018

2018 3449,05

01.08.2006 31.08.2018 . 125 943,31

.:ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН:.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
   е-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 60

На 12 октомври 2018 година се проведе засе-
дание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Годишен план за ползване на дървесина 

от общински горски територии – собственост 
на община Сатовча, за 2019 година;

- Информация относно финансовото състоя-
ние на общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” и изпълнение 
на приетите решения;

-  актуализация на Програмата за управление 

и разпореждане с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 2018 г.
Общинският съвет – Сатовча, даде съгла-

сие:
- за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за продажба на: 
• земеделски имот № 000446, находящ се в 

местността „Гъстака“, землището на село Ту-
ховища, с начин на трайно ползване друга сел-
скостопанска територия, с площ 60,000 дка ;

• поземлен имот пл. № 12, кв. 1, с площ 500 

кв. м по плана на село Осина;
- за провеждане на публичен търг за отдава-

не под наем на:
• общински недвижим имот, находящ се в 

местността „Чичова бърчина“, в землището на 
село Слащен;

 - за представителство в сдружение с несто-
панска цел „Долината на Места”

- одобряване на задание и разрешаване 
изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план на трасета на техническата 
инфраструктура – трасе на външно електрическо 
захранване на обект „Цех за дървообработка и 
търговия”, находящ се в поземлен имот пл. № 
074037, местност „Долни Банян“, землище на село 
Долен до нов трафопост, ситуиран на имотната 

граница от ВЕЛ 20 кV „Долен”, В/ст „Сатовча”.
- разрешение на Подробен устройствен план 

– план застрояване за промяна предназначе-
нието на имот № 044001, местност „Батала“, 
землище на село Сатовча, община Сатовча, 
област Благоевград, от начин на трайно полз-
ване земеделска територия – нива, в начин 
на трайно ползване урбанизирана територия 
за изграждане на цех за обработка на камък, 
търговски обект, склад, офиси, гаражи.
Общинският съвет потвърди 6 свои решения 

за провеждане на търг за продажба на земе-
делски имоти в село Долен, село Вълкосел, 
село Сатовча и село Осина, върнати за прераз-
глеждане от Областния управител на област с 
административен център Благоевград.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

24 Октомври 2018 Сряда,
Професионален празник на частните нотариуси 
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо 

събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на 
Република България. От 1 октомври 1998г. България 
има частен нотариат. 
Ден на Организацията на обединените нации 
Годишнина от влизането в сила на Устава на ООН, приет и подписан от 50 

държави на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско (САЩ). Отбелязва се от 1948 г. 
Организацията замества разпадналото се през 1939 г. Общество на народите 
(Лига на нациите) - международна организация, чиято цел е понижение на 
въоръжението на народите, разрешаването на международни спорове и подо-
бряването на световното благосъстояние след края на Първата световна война 

(1914-1918). Идеята за създаването на Обществото на 
народите, заедно с 14 правила за международно по-
ведение, е формулирана през 1918г. в едно послание 
на президента на САЩ - Удроу Уилсън (4 март 1913 
- 3 март 1921), но САЩ, както и много други страни, 
никога не се присъединяват към организацията. По 
време на Парижката мирна конференция (18 януари 
1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото 
на народите (ОН). Избухването на Втората световна 
война (1939-1945) практически слага край на ОН, но 

то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място започва 
да действа организацията с нова структура и ново име - Организация на 
обединените нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива на 20 януари 
1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации принадлежи на 
министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил.
 Световен ден за борба с Полиомиелита
 Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на 

организацията „Ротари интернешънъл“ с под-
крепата на Световната здравна организация. 
В повечето държави от Европа и Америка де-
цата биват ваксинирани в най-ранна възраст, 
но милиони деца в Азия и Африка все още се 
разболяват от детски паралич. Усилията на 
международната общност са насочени към 
създаването на условия за ваксинация на децата навсякъде по света.

25 Октомври 2018, Четвъртък,
Европейски ден на гражданското правосъдие 
Чества се от 2003 г. по решение на Европей-

ската комисия и Съвета на Европа.
 26 Октомври 2018, Петък

Димитрoвдeн
 Българската православна църква почита па-

метта на Св. Великомъченик Димитрий Миро-
точец - в разговорната реч празникът се нарича 
Димитровден. Народният култ към Св. Димитър 
го представя като по-голям брат-близнак на Св. 
Георги. Широко разпространена е поговорката 
„Св. Георги лято носи, а Св. Димитър - зима“. 
Като предвестник на зимата и студа светецът 
се свързва със света на мървите. Затова около 
празника е една от най-големите Задушници. В 
народния календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното 
време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на 
Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът 
се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва 
традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни 
работници - пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича 
още Разпус. На Димитровден е прието на трапезата да има ястия от птици и 
зеленчуци. Свети великомъченик Димитър е роден през ІІІ в., бил управи-
тел на Солун и открито изповядвал християнската вяра. Но бил хвърлен в 
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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

Легенда от 19-ти век казва, че истината и лъ-
жата са се срещали веднъж. 
Лъжата поздравила истината казвайки и „хубав 

ден днес“. Истината се огледала наоколо, поглед-
нала и небето и наистина денят бил хубав.
Вървели известно време заедно, докато не 

пристигнали до голям кладенец с вода. Лъжата 
потопила ръката си във водата и се обърнала 
към истината. 

- Хубава и топла вода- казала тя, ако искате 
да поплуваме заедно ? Истината отново била 
подозрителна. Потопила ръката си във водата и 
водатата наистина била приятна и двете влезли 
да плуват известно време, когато изведнъж Лъ-
жата излязла от кладенеца, носеща дрехите на 
Истината и изчезнала.

Истината ядосана изля-
зла гола, бягайки навсякъ-
де, търсейки лъжата, за да 
си вземе дрехите. Светът, 
който я видял гола, обър-
нал погледа си встрани 
от срам или гняв. Горка-
та истина, засрамена, се 
обърнала към кладенеца и 
пропълзяла там завинаги.
От тогава Лъжата оби-

каля по света, облечена като Истина, като задо-
волява световните нужди и по никакъв начин не 
иска да види голата истина.

(Картината „Истината излиза от кладенеца“ е 
на френския художник Жан-Леон Жером, 1896 г.)

ПРИТЧА: КАК ЛЪЖАТА ОБИКАЛЯ СВЕТА, ОБЛЕЧЕНА КАТО ИСТИНА        

тъмница и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 г. В 
иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон, в ръка държи 
копието си, с което убива военачалника Лий. Най- рано култът към светеца възниква в 
Солун - през V в. Скоро след това е пренесен в Тракия и Македония. Св. Димитрий много 
пъти спасявал Солун от вражески нападения. Той бил почитан още от онези времена в 
Тракия и Македония. По- късно българи и гърци започнали разпалено да си оспорват 
„покровителството на небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския 
му произход от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и 
сърби го почитат като патрон на цялото славянство. 

Празник на строителя
Обявен е с решение на Министерския съвет 1133/17 октом-

ври 1996 г. По стара традиция се чества на Св. вмчк Димитрий 
Мироточиви (Димитровден).

 28 Октомври 2018, Неделя,
 Имен ден празнуват Лъчезара/Лъчезар 

На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят 
името Лъчезара/ Лъчезар. На този ден православната църква почита паметта на Св. 
великомъченица Параскева. Св. мъченици Терентий и Неонила и чадата им. Св. препо-

добни Стефан Саваит. Св. Димитрий Ростовски. 
Международен ден на анимацията 

Отбелязва се от 2002 г. по инициатива на Международната асо-
циация на анимационното кино. Годишнина от първата прожекция 
/1892/ в Париж, Франция, на т. нар. светлинни пантомими, осъ-
ществена с прожекционен апарат - праксиноскоп, дело на френския 
художник и фотограф Емил Рейно.

 10 СТИПЕНДИИ В РАЗМЕР ДО 5 000 USD ВСЯКА
ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС

Краен срок: 2 януари 2019 г. 
Комисия „Фулбрайт” обяви ежегодния 

конкурс за 10 стипендии в размер на 5000 
долара за ученици в 11 клас по програмата 
“Opportunity Funds - Bulgaria”. Целта на 
програмата е да подпомогне талантливи 
ученици, които имат високи академични 
постижения, награди и лидерски изяви, но не 
разполагат с достатъчно финансови средства, 
за да се подготвят за успешно кандидатстване 
в акредитирани американски колежи и уни-
верситети и започване на обучение в САЩ. 
Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образова-

телен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и 

културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в Бъл-
гария и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”. 

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 19.10.2018 г.
.     – 13 
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До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на аван-

совия данък, удържан през месец сеп-
тември за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансо-
вия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ 
върху брутния размер на сумата от частичните плаща-
ния по трудови правоотношения, направени през ме-
сец септември, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 октомври.
До 31 –ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недви-

жимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху пре-

возните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за четвъртото тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за трето тримесечие. 
ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово 

данък от физически лица, придобили доходи от сто-
панска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество през третото тримесечие на година-
та, когато платецът на дохода не е задължен да удър-
жа данъка.

2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от 
предприятията и самоосигуряващите се лица за до-
ходи, придобити от физическите лица през третото 
тримесечие на годината.

3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото 
тримесечие окончателни данъци по глава шеста от 
ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дъл-
жим от местни физически лица за доходи от източ-
ници в чужбина.

4. Деклариране и внасяне от търговските банки 
и клоновете на чуждестранни банки в страната на 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни фи-
зически лица, придобити през м. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните 

представители на данъка върху застрахователните 
премии, дължим за предходното тримесечие. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 
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ПРИКЛЮЧИ ПОСЛЕДНИЯТ ЕТАП
ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ РАНКИНГ

ПО ПОДМЯРКА 6.1 ОТ ПРСР 2014-2020
След получени и обработени възражения от Уп-

равляващия орган на ПРСР, приключи последният 
етап от предварителното класиране на проектните 
предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обяве-
ната процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 
- „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Всеки 
кандидат, който е подал възражение може да провери 
заявените и присъдените от Разплащателна агенция 
точки, по всеки критерий за подбор, след постъпилото 
становище от Управляващия орган на ПРСР.
При  предвари-

телната оценка ДФ 
„Земеделие” – РА 
се е придържала 
стриктно към ут-
върдените насоки 
за кандидатстване 
на Министерство 
на  земеделието , 
храните и горите, 
както и взетите ре-
шения от комисията за разглеждане на възражения, 
назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП. 
За проектните предложения по цитираната процеду-

ра предстои оценка за административно съответствие 
и допустимост на разходите, техническа и финансова 
оценка и издаване на оценителен доклад.  
Списъците на проектните предложения по чл. 9в, 

ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането 
на които е необходим бюджет, който не надвишава с 
повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за 
кандидатстване за съответната процедура, включител-
но проектните предложения, получили еднакъв брой 
точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители са качени на интернет страницата на 
ДФ „Земеделие“.
Общият размер на безвъзмездната финансова по-

мощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 
22 000 000 евро.
Новите моменти в процедурата през ИСУН при 

разглеждане на проектните предложения включват:
• предварителната им оценка и класиране, с въз-

можност за подаване на възражение срещу оценката 
от страна на бенефициентите;

• следва оценка за административно съответствие 
и допустимост на разходите, която приключва с оце-
нителен доклад (също подлежащ на обжалване пред 
Управляващия орган);

• техническа и финансова оценка;
• издаване на оценителен доклад.

ЗАВЕРЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА 
СЕ ИЗВЪРШВА В ОФИСИТЕ НА НАП   

От 15 октомври 2018 г.  до-
кументите, издадени от орган 
по приходите на Национална 
агенция за приходите, които 
подлежат на легализация от 
Министерство на външните ра-
боти (МВнР), ще се заверяват 
от компетентната за лицата те-
риториална структура на НАП.
В тази връзка лицата, които 

желаят издаден от НАП документ да бъде заверен с 
оглед последваща легализация от МВнР, трябва да 
заявят това чрез подаване на Искане за издаване на 
документ (Обр. № Окд-51).
Обръщаме внимание, че от 15 октомври 2018 г. 

дирекция СИДДО в Централно управление на НАП 
няма да заверява, издадени от орган по приходите на 
НАП документи, подлежащи на легализация от МВнР.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПРИ ОТКАЗ ОТ
ВРЪЩАНЕ НА ДДС ЗА АВТОМОБИЛ, КУПЕН В ЕС    
Възстановяването на ДДС от друга държава- членка 

е регламентирано в Наредба № H-9 от 16 декември 
2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената 
стойност на данъчно задължени лица, неустановени в 
държавата членка по възстановяване, но установени в 
друга държава - членка на Европейския съюз.
Често сре-

щан случай 
в практика-
та е при за-
купуване на 
а втомобил 
от друга дър-
жава- членка 
продавачът 
да  начисли 
данък върху 
д о б а в е н а -
та стойност 
като вид га-
ранция, че със закупения автомобил купувачът ще 
осъществи вътреобщностно придобиване, т.е. заку-
пеното превозно средство ще бъде експлоатирано на 
територията на друга държава-членка на ЕС, различна 
от тази, в която е установен продавачът.
При подаване на искане за възстановяване на ДДС, 

начислено при покупка на автомобила, данъчните 
власти постановяват отказ с основание, че видът на 
сделката е вътреобщностна доставка и данъкът върху 
добавената стойност е начислен неправомерно. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2018г.

Въпрос: На 10.10.2018г., личната ни лекарка ххх 
издаде направление за изследване за гърлен и носен 
секрет на сина ми ххх. На 11.10.2018г. сестра ми 
занесе пробите в лаборатория ххх заедно с направ-
лението. В лабораторията й казали, че не може 
двете проби да минат с въпросното направление 
и че трябва да заплати едната проба. Съответ-
но е заплатила исканата сума. Аз разбира се се 
свързах с личната ни лекарка и тя ми обясни, че 
с направлението, което ни е издала с кодове 0216 
и 0219 могат да се направят и двете изследвания 
и че не е нужно да се дават две направления. 
До колкото ми е известно, код 0216 е за носен, 

гърлен и/или назофаренгиален секрет. Това означа-
ва, че може да се изследват или само единя секрет 
или и трите с едно направление. Нали така?
Моля за вашето компетентно мнение по следния 

въпрос:
Може ли с въпросното направление да се изследват 

и двата секрета - гърлен и носен, без да се доплаща?

Какво трябва да направите?
След регистрация на автомобила в КАТ по адрес 

на купувача, той следва да изпрати информация и 
доказателство на купувача за извършването й, да 
поиска анулиране на вече издадената фактура и 
издаване на нова с основание за неначисляване на 
ДДС- вътреобщностна доставка на стоки. Въз основа 
на представените доказателства, продавачът следва 
да възстанови платеният ДДС. 

САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЩЕ ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДОГОДИНА

Самоосигуряващи-
те се лица ще плащат 
повече осигуровки 
през следващата го-
дина, разглеждайки 
проектобюджета на 
Държавното общест-
вено осигуряване.
В него се  пред-

вижда минималната 
сума, върху която се начисляват вноските, да се уве-
личи. Най-голям е ръстът при земеделските стопани. 
От догодина е планирано минималната заплата да 

стане 560 лв.
Предвижда се такава да е и най-малката сума, върху 

която самонаетите ще се осигуряват. За земеделските 
стопани обаче увеличението е значително, а оттам и 
вноските им ще са по-високи.
Изчисленията показват, че ако през тази година внос-

ките за социално и здравно осигуряване, включително 
и за общо заболяване и майчинство, са били почти 110 
лв. на месец, то с планирания ръст на минималния 
осигурителен доход – догодина ще плащат със 65 лв. 
повече на месец.

35 МЛН. ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЖИВОТНОВЪДИ И 
ОВЦЕВЪДИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА
НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВИ ТРАНШ

УС на ДФЗ-РА утвърди общ финансов ресурс до 35 
335 830 лв. за изплащане на първи транш по Схемата 
за преходна национална помощ за говеда, необвързани 
с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна 
национална помощ за овце-майки и кози- майки, об-
вързани с производството (ПНДЖЗ) за 2018 г.

 Утвърдените средства за изплащане на първи 
транш по схемата за Преходна национална помощ за 
говеда, необвързана с производството за 2018 г. са 
в размер до 19 238 620 лева и до 16 097 210 лева за 
изплащане на първи транш по схемата за Преходна 
национална помощ за овце-майки и кози-майки, об-
вързана с производството.

Припомняме, че преходна национална помощ се 
отпуска само за секторите, за които са предоставяни 
национални доплащания през 2013 г., като максимал-
ният бюджет представлява намаляваща функция от 
одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални 
доплащания за 2013-та. През 2018 г. средствата за всяка 
от схемите за Преходна национална помощ може да 
достигне максимум 60% от бюджета на съответната 
схема за национални доплащания през 2013 г.

Отговор: „Микробиологично изследване на гърлен, 
носен или назофарингиален секрет“ с код 02.16 е от 
пакет „Клинична микробиология“ и се извършва на 
основание „Направление за медико-диагностична 
дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4).
Медико-диагностични изследвания (МДД), които са 

от един пакет, по преценка на лекаря могат да бъдат 
назначени с едно направление за МДД.

„Антибиограма с 6 антибиотични диска“ с код 02.19 
е от същия пакет и може да се назначава на същата 
бланка.
По отношение на последния Ви въпрос: Медико-

диагностичното изследване с код 02.16 включва в себе 
си изследвания на гърлени и назофарингеални секрети 
едновременно за: Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, 
Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), 
Haemophilus (H. infl uenzae), Гъбички (C. albicans), 
Corynebacterium и др., съгласно медицински стандарт 
„Микробиология“. Следователно е необходимо едно 
направление с един код за това изследване.

Въпрос: Здравейте, интересува ме дали здравната 
каса отпуска средства за пломби при зъболекар или 
само дава 25лв отстъпка от цената? 
Отговор: Всяко здравноосигурено лице, потърсило 

дентална помощ, има право да получи по линия на 
НЗОК определен обем дейности, диференцирано по 
възрастови групи.
Като здравноосигурено лице над 18-годишна въз-

раст, Вие имате право на следните дентални дейности 
по линия на НЗОК: обстоен преглед със снемане на 
орален статус веднъж за съответната календарна го-
дина, в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бре-
менни, за който трябва да доплатите 1.80 лв., и до три 
лечебни дейности за съответната календарна година.
Те могат да бъдат: обтурация (пломба) с амалгама 

или химичен композит и екстракция (вадене) на по-
стоянен зъб, вкл. с анестезия (упойка), за които трябва 
да доплатите по 4.00 лв.
При здравноосигурени лица от 65- до 69-годишна 

възраст включително – посоченият обем дейности, 
както и до две дейности - от 01.09.2018 г. - по въз-
становяване функцията на дъвкателния апарат при 
обеззъбени лица (съответно по една за горна и долна 
челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за 
срок от 4 години. Цената, определена като пакет ден-
тални дейности, гарантирана от бюджета на НЗОК и 
заплащана от НЗОК за възстановяване на функцията на 
дъвкателния апарат при обеззъбени здравноосигурени 
лица, не включва материала за протезата и медико-
техническата дейност за изработката й.



КАК ДА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА КЪРМЕНЕ 
ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА?

Вече знаете, че, за щастие, вашето тяло чудесно знае 
какво да прави и усърдно се подготвя, дори без ваше 
съзнателно участие. Гърдите растат, кръвоносните съ-
дове се разширяват и разклоняват. Ареолата и зърното 
стават по-еластични, потъмняват и се уголемяват на-
пълно без ваша намеса. Монтгомеровите жлези отделят 
своя секрет и овлажняват нежната им кожа.
Ето защо не е страшно, ако не последвате съветите 

да си изтезавате усърдно гърдите с намокрена хавлиена 
кърпа и други уреди за мъчения (или дори само да маже-
те с крем за зърна също не е нужно). Ще ви издам една 
тайна – всъщност гърдите никога не хващат мазоли!
Разраняването на зърната се случва поради неправил-

но поставяне и проблеми със засукването на бебето, а не 
заради липса на подготовка на зърната преди раждането.
За съжаление, никакво превантивно мазане по време 

на бременността няма да помогне срещу едно постоян-
но триене на зърното в небцето, ако бебето не е сложено 
добре и не суче както трябва.
Изследванията също са на ваша страна – няма дока-

зателства, че всички тези „техники“ имат какъвто и да 
било положителен ефект. Затова пък е известно, че ма-
нипулирането на зърната може да предизвика отделяне 
на окситоцин и оттам контракции, особено в късните 
седмици на бременността. По тази причина не се пре-
поръчва да дразните зърната, особено ако имате про-
блемна бременност и преждевременни контракции.
Най-разумната подготовка за кърмене по време на 

бременността не е насочена към нещо, което правите с 
гърдите си – както видяхте, природата чудесно се гри-
жи за тях напълно сама. Бременността е времето за съ-
биране на информация и наблюдения.
Книгата, която държите в ръцете си, е едно чудесно 

начало на подготовката ви за кърмене.
Курсовете за бременни предлагат лекции за кърмене, 

където по-кратичко ще ви представят основните насоки.
Гледането на клипчета в интернет ще ви даде доста 

визуална представа за позите и засукването.
А още по-добре е да отидете при приятелки, кои¬то 

кърмят бебето си или на срещи на кърмачки. Там ще 
видите как се случва естественото хранене отблизо и в 
детайли, както и може да чуете много полезни (и някои 
изненадващи за вас) неща около практичната страна на 
кърменето. Колкото по-често виждате как жените кър-
мят и се грижат за бебето си, толкова по-лесно ще ви е 
след раждането и толкова по-уверена ще се чувствате.

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ ЮТИЯТА?               
Ютията е може би един от 

уредите, които най-рядко се 
сещаме да почистим, но ако 
полагаме повече грижи за нея, 
тя ще работи по-качествено и 
ефективно. Вижте как да по-
чистите ютията.
Със сода   Направете си паста, като използвате сода 

бикарбонат и малко вода. Някои прибавят и няколко 
капки ябълков оцет, защото е известен със свойства-
та си на универсално почистващо средство. Сложете 
малко от пастата върху мека кърпа или памучен пар-
цал и търкайте замърсените части. След това минете с 
чист и навлажнен парцал и накрая пуснете парата, за 
да отпушите отворите на ютията.
С вестник   Един от старите трикове за почистване 

на ютията включва използването на вестник. Слагате 
страница от вестник върху дъската за гладене, покри-
вате с кърпа и минавате няколко пъти с нагрята ютия. 
Други намачкват вестникарската хартия и търкат с нея 
изстиналата ютия.
С лакочистител   Лакочистителят също почиства 

добре замърсявания и петна по ютията. Напоете па-
мучно тампонче с течността и търкайте. Важно е юти-
ята да бъде леко топла, за да има по-добър ефект. На-
края минете със сух парцал. При този метод е хубаво 
също прозорците в стаята да са отворени и да се про-
ветрява заради по-острата миризма от лакочистителя.
С паста за зъби    Изберете паста за зъби, която няма 

абразивни частици (някои детски пасти са подходящи 
за целта). Сложете малко от нея върху памучен парцал 
и търкайте ютията - важно е да бъде добре изстинала. 
Накрая минете с влажен парцал.
С листчета за сушилня   Трябват ви ароматизира-

ни листчета/кърпички за сушилня. Слагате такова 
листче върху дъската за гладене и минавате с нагрята 
на 1-ва степен ютия няколко пъти. Важно условие е 
водният резервоар на ютията да е празен.
От магазина В магазините с битова химия вече се 

предлагат специални спрейове и гелове, които също 
почистват повърхността на ютията, така че винаги 
може да опитате и с такъв продукт.

7 НАЧИНА, ПО КОИТО
КУЧЕТО НИ КАЗВА, ЧЕ 

НИ ОБИЧА 
Кучетата са от хилядолетия с 

хората и са развили свой език и 
начин на поведение, когато са 
край нас. Ако сте горд стопанин, 
знаете, че те винаги намират начин да покажат чувства-
та си - кога са ядосани, уплашени, ентусизирани. Ако се 
отнасяте грижовно, любящо и справедливо към тях, ще 
срещате повече от тези знаци и не се колебайте, а дока-
жете в такива моменти и своята любов към тях. 

1. Взира се дълго в очите ви. Кучетата се стремят да 
разбират стопаните си, за да заслужат любовта и гри-
жата им. Понякога те просто сядат срещу нас и про-
дължително ни гледат. Контактът очи-в-очи устано-
вява дълбока връзка между куче и човек. Ако кучето 
направи такова нещо, не отвръщайте поглед и влезте 
в неговия режим, усмихнете се, погалете го, кажете 
нещо с нисък, гальовен глас. Кучето ще го оцени.

2. Носи ви любимите си играчки. Това невинаги е 
покана за игра, дори да маха с опашка. То ви поверява 
най-любимите си неща, това е също знак на доверие. 
Приемете я, огледайте я, оправете нещо по нея и му 
върнете, отново придружено с потупване и усмивка. А 
понякога наистина иска да играете и директно ви под-
каня, гледайки към врата и скимтейки. Това показва, 
че наистина му е забавно с вас.

3. Копира движения и мимики. Вдига вежди, кокори 
се, „усмихва се“, поставя глава над лапите и ви по-
глежда изпод вежди, крие муцуна в лапи, както ние 
- лицето си в шепи. Хиляди неща, които кучетата пра-
вят като нас. Огледалното имитиране е част от опито-
мяването на кучето през всичките тези години. Така то 
знае, че ще се сближи с вас - ако прави, каквото правим 
ние. Знае, че намирате това за интересно, забавно и че 
то ви ласкае. Може да продължите играта и докато то 
продължава - това му доставя огромно удоволствие.

4. Гушка се или направо си спи при вас. Най-голямо-
то доверие е да споделиш беззащитността си, докато 
спиш, в чужди ръце. Кучетата, които не просто слу-
шат, но обичат стопаните си, спят при тях. Когато ви 
виждат на дивана, те най-невъзмутимо се настаняват в 
скута ви и се гушват, понякога дори около шията ви. 
И като с децата, трябва да решите дали да го позволи-
те, защото вероятно искате човек да спи в леглото ви 
също от време на време.

5. Маха с опашка, когато е край вас. Не когато дори 
общувате с него, а когато се разминавате в коридора 
и вие си вършите вашите неща, а то - неговите или се 
разхождате заедно. Махането с опашка е най-позитив-
ният сигнал, който кучето дава. Означава, че се чув-
ства комфортно, просто защото е край вас. Когато се 
разнежите, най-щастливото куче на света се обръща 
на гръб и ви оставя да го почешете по корема.

6. Наблюдава ви спокойно, когато излизате от вкъ-
щи, и докато ви няма - не прави бели. Когато кучето е 
убедено в любовта ви, то знае, че ще се върнете, че няма 
да го забравите. То не се стреми да привлича внимани-
ето ви с бели и разни неща, които не са му забранени. 

7. Обаче когато се прибирате или ви е нямало дълго 
време, то е лудо от щастие.

АКО ЩЕ ЗАСАЖДАТЕ ЯБЪЛКА             
Мястото, на което ще се отглежда ябълката трябва да 

отговаря на определени климатични и почвени условия. 
От климатичните фактори най-голямо значение има 

топлинният режим, особено минималните температу-
ри и късните пролетни студове и слани, както и тяхна-
та честота. Ябълката е една от най-студоустойчивите 
овощни култури и понася студове до -30°С. Тя е осо-
бено взискателна към количеството на валежите, които 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БЯЛ ТРЪН –
ПРИРОДНИЯТ ХЕПАТОПРОТЕКТОР      

Плодчетата на белия трън, 
ботанически наречени плодо-
семки съдържат флавоноиди 
- силимарин, силидианин и 
силихризин, слузни веще-
ства, тлъсто масло и смоли.
Растението притежава жлъ-

чегонно, слабително и тонизиращо действие.  Използ-
ва се предимно при чернодробни болежки и камъни в 
жлъчката. Особено ценно е хепатопротекторното им 
действие (предпазващо черния дроб). От плодчетата 
се дават 1-2 гр. дневно в пресен вид или във воден, 
или спиртен извлек: 2 суп.л. се запарват в 500 мл. 
вода за 30-40 мин. и се пие по 1 суп.л. през 2 часа.
По-рядко се назначава при хроничен бронхит, по-

сочва известният наш билкар Васил Канисков.
Листата на белия трън се използват и при хеморо-

иди, високо кръвно и запек. В тези случаи се прави 
отвара: 2 суп.л  се заливат с 700 мл. вода, ври 3 мин., 
кисне 30 мин, прецежда се. Пие се 3 пъти дневно по 
200 мл. преди хранене.
От младите листа можете да си направите витами-

нозна пролетна салата.
Много целебно и маслото от белия трън. 

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

Задали един и същ въпрос на ученик, икономист и адвокат:
- Колко прави 3+3?
Ученикът веднага отвърнал:
- 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил:
- Вероятно е 6, но може да бъде и 7, зависи от икономи-

ческата конюнктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил цигара, седнал на 

стола си, помислил малко и отговорил с въпрос:
- Колко искате да прави?

Мъж купува на жена си три чифта еднакви прашки. Дава 
й ги и тя го пита:

- Защо еднакви? Да не искаш хората да си помислят, че 
ходя с едни и същи гащи?

- Кои хора, ма?..

адали един и същ въпрос на ученик икономист и ад

ДОМАШНИ КИФЛИЧКИ С
ШИПКОВ МАРМАЛАД 

Продукти:  яйца - 5 бр, прясно мляко - 500 мл, 
захар - 1 1/2 ч.ч, мас - 1 ч.ч., олио - 1 к.ч, мая - 1 
кубче,  сол - 1 ч.л, брашно - 1.2 кг, ванилия - 3 бр., 
мармалад от шипки
|Приготвяне: Активирам 
маята с малко топло мляко, 
захар и брашно. Яйцата 
разбивам добре и добавям 
останалото мляко. Преся-
вам брашното и прибавям 
яйчената смес със маята. 
Постепенно добавям от стопената мас като меся про-
дължително. Когато е готово тестото го слагам на то-
пло да втаса, може и във загрята фурна на 40 градуса.
От готовото тесто оформям малки топчета като всяко 
разточвам на заоблен триъгълник цепвам от острия 
връх на няколко места, слагам от шипковия мармалад 
и навивам на кифла. 
Готовите кифли оставям да втасат след което ги мажа 
със разбито яйце и поръсвам със кристална захар. 
Пека ги на загрята фурна, не много силна, за около 
25 минути.
у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и 
отчасти - септември. На места с надморска височина 
600-800 м не бива да се засаждат къснозреещи сортове.
Ябълката не обича водонепропускливите почви, тъй 

като те са бедни на кислород и корените на дръвчета-
та се задушават и умират. Пропускливостта на долния 
почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна, в 
противен случай бързо 
изсъхва. 
Доколко почвата на 

дадена местност е под-
ходяща за отглеждане 
на ябълкови дървета, 
най-добре може да се 
съди по съществува-
щите насаждения и по-
точно по тяхната сила 
на растежа, дълготрайността и родовитостта им, като 
се вземе предвид и прилаганата агротехника.
При избора на място за засаждане на ябълката обаче 

трябва да се има предвид, че най-малко 20 години след 
изкореняването й може да се засади дърво от същия 
вид. По този начин ще се избегне вредният ефект на 
почвената умора.


