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ДЕНЯТ 14-ТИ ФЕВРУАРИ

На 14 февруари съвпадат три празника и
всеки може да избере кой от тях да чества:
църковният празник за успението на св.
Кирил Славянобългарски, празникът по стар
стил на св. Трифон Зарезан, отбелязван като
Ден на лозаря, и празникът на св. Валентин.
Успението на св. Кирил Славянобългарски
На 14 февруари православната църква
отбелязва църковния празник на успението
на св. Кирил Славянобългарски. Константин
Философ, наречен Кирил, произхождал от
семейството на знатните солунски славяни – Лъв и Мария. Учил е в Магнаурската
школа в Цариград, а после бил назначен за
патриаршески библиотекар и преподавател
по философия. Отегчен от суетата на този
свят, Константин избягал тайно в манастира
на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където създали славянската азбука и
превели свещените книги на православната
църква на езика на солунските българи.
Кирил починал в Рим на 14 февруари 869 г.
Ден на лозаря
С въвеждането през 1968 г. на Григорианския календар църковният празник на св. Трифон Зарезан започва да се отбелязва на 1 февруари,
а Денят на лозаря – на 14 февруари. Според българския обичай в празничния ден селските
стопани излизат на полето и зарязват няколко пръчки, поливат корените на лозата с вино и
благославят: „Колкото капки, толкоз коли грозде“. Кулминацията на празника е избирането на
„цар на лозята“ – обикновено това е някой добър стопанин, който се смята за късметлия, за да
може по време на неговото „царуване“ да се роди обилен плод.

О 12
От
12.02.2019
02 2019 г. А
Агенцията за социално подпомагане (АСП) изплаща новата финансова
подкрепа за хората с увреждания по банков
път. Подпомагането е за месец януари, а процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания.
От 1 януари
т.г. всички пълнолетни хора с
трайни увреждания, над 18
години,
имат
право на месечна подкрепа по
Закона за хората
с увреждания.
Помощта заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални
пенсии за инвалидност, изплащани към друг
вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто до месец декември
2018 г. Размерът й се определя и актуализира
като процент от линията на бедност в България, в зависимост от степента на увреждане.
Хората, които до момента не са получавали
интеграционни добавки, трябва да подадат
заявление-декларация в дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес до 31
март, за да им бъде отпусната новата месечна
финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019
г.. Заявление в ДСП по настоящ адрес трябва
да подадат и лицата, които получават месечна
добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г.
сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините. На
хората, които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ се отпуска
служебно от АСП.
Размерът на помощта през 2019 г. варира от
24,36 лв. до 198,36 лв. В масовия случай тя
е в по-голям размер от досега получаваните
добавки. Законът гарантира, че никой няма да
вземе по-малка сума от получаваната до края
на 2018 г. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен
на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.
За тази група новият вид месечна помощ през
2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което
прави 198,36 лв.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Празник на влюбените
Свети Валентин е роден в Италия и е бил християнски епископ.
Живял е по времето на император Клавдий II Готски.
Когато императорът забранил на войниците си да се женят с идеята,
че като нямат семейство, ще са по-самопожертвователни в битките,
войниците християни тайно били венчавани от епископ Валентин.
Заради това той е обявен за закрилник на влюбените. Обезглавен е
през 270 г. заради непреклонната си вяра в Бога, а много скоро след
това е канонизиран.
Празникът започва да се чества през XIV в. Още тогава се формира
традицията да се разменят ръчно написани любовни послания под
формата на сърце.
На този ден - 14 февруари, както навсякъде в страната, така и в нашата община, денят се отбеляза от празнуващи влюбени и любители на
виното, както и се отбеляза успението на св. Кирил Славянобългарски.

Вноската за януари трябва
В
б да се внесе до 2
25
5ф
февруари. С
Самостоятелно плащат здравните си вноски хора, които не се осигуряват
на друго основание и не получават обезщетения за безработица.
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2019 г. от 1 януари 2019 г. е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния
месечен осигурителен доход - 3000 лв.
Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната
вноска се изчислява в размер на 8 на сто върху не по-малко от 280
лв. и не повече от 3000 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца,
следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец
януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019г.
Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес,
в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е
възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните
вноски. Тоест, ако от 1 януари 2019 г. трябва сами да внасяте
здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация
Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от
три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца,
в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
Здравноосигурителните права на гражданите, които са с прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски
за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на
заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за
този период.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на
НАП на www.nap.bg.
Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква
само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
Освен това системата дава данни и за всички месеци и години,
за които не са платени задължителните здравноосигурителни
вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в
седмицата, 24 часа на ден.

100% ОТ ПЛОЩИТЕ
ЩЕ СЕ СЛЕДЯТ ОТ НОВА
МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА
Система за наблюдение и контрол ще замени
настоящият начин за извършване на проверки
на място. Новата мониторингова система ще
проследява наличието на земеделска дейност
на 100% от декларираните площи. Системата
за наблюдение ще използва няколкократни ежемесечни заснемания на площите от сателитната система на ЕК – Коперник, които държавите
членки ще ползват безвъзмездно.

Предимствата на новия подход се изразяват
в намаляване на административната тежест за
земеделските стопани, като например извършване на документални справки по служебен
ред. Внедряването на новата система ще позволи да бъдат елиминирани разликите между
допустимите и декларираните площи, дължащи се на разлики в измерванията. Софтуерът
ще осигури независимост между спазване на
условията за допустимост по принцип и състоянието на земите в конкретна дата, в която е
извършена проверката от страна на институциите. Ще повиши ефективността на постигане
на целите на фондовете и улесни комуникацията с администрацията. Във връзка с прилагането на новата ОСП за периода 2021-2027 г.,
системата трябва да бъде внедрена до 2022 г.
за всички държави членки.
В периода на новата ОСП контролът на земеделските стопани ще се осъществява чрез
изграждане на нови системи за допустимост
на разходите, за проследяване на изпълнението
на стратегическите планове и предотвратяване
на финансовия риск за ЕС при разходването на
средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

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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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

20 Февруари 2019, Сряда,
Световен ден на социална справедливост
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на
Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007
г., за да се засилят мерките за спазването на човешките права и свободи, като се има предвид, че
социалното развитие и социалната справедливост
допринасят за мира и сигурността на национално
и международно равнище.
21 Февруари 2019г., Четвъртък,
Международен ден на майчиния език
Отбелязва се от 2000 г. с решение на
30- ата Генерална конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО),
прието на 17 октомври 1999 г., утвърдено с
резолюция 56/262 на Общото събрание на
ООН от 15 февруари 2002 г., за да се съхрани езиковото и културно многообразие в световен мащаб. Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в
Дака, Бангладеш, за признаване на бенгалския за национален език, при която
се стига до кървави сблъсъци, довели до убийството на 5 души от силите
на реда. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като близо 96
процента от тях се използват от малка група хора (4 процента от населението
на планетата).
23 Февруари 2019, Събота,
Национален празник на Гвиана
Националният празник на страната
е Деня на републиката /1970/.
Национален празник на Бруней
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1984/.
24 Февруари 2019, Неделя,
Национален празник на Естония
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1918/.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИГРИ И ИГРОВИ МАТЕРИАЛИ,
ИЗРАБОТЕНИ ОТ УЧИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
Краен срок: 29 март 2019 г.
Целта на конкурса е да предостави възможност за изява на способностите
на педагогическите специалисти за творческо и оригинално представяне
на реализираните през съответната учебна година дейности за насърчаване
на детската активност според детските желания и интереси. Предложените
дидактични материали трябва да стимулират и провокират детската любознателност и интерес в различни области съобразно предложената тема.
Участието в конкурса може да се осъществява в едно от следните категории:
1. Игри;
2. Игрови средства/материали.
Участието и в двете категории може
да бъде в тематичните направления:
„Здравословен начин на живот и
балансирано хранене”, „Готови за
училище” (тук се включват и теми
като „Емоционален свят и социални
умения“ и „Дигитално-медийна грамотност“) и „Безопасност на движението по пътищата”.
Всеки учител има право да участва само с едно предложение, като избира
една от категориите и посочва към коя тематична област се отнася.
И в двете категории към съответния продукт се представя и като текст:
описание на съдържанието, начин на използване, реализирани задачи, правила за прилагане.
Организатори: Министерство на образованието и науката, Синдикат на
българските учители, Асоциация „Родители“ и Факултет по науки за образованието и изкуствата.

СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ЕСЕТА ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
В ГОДИНАТА НА МЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
В конкурса могат да участват
всички настоящи ученици и студенти.
Примерни теми за есето:
- Същност и значение на Периодичния закон на химичните
елементи, открит от Менделеев;
- На чии рамене е „стъпил“ Д. И.
Менделеев, за да направи своето
откритие;
- Философски изводи на Менделеев в областта на теорията на
познанието;
- Има ли откритието на Менделеев „рождена дата“?;
- Менделеев като преподавател;
- Какво знаете за свръхтежките елементи (Z>110) и за техните наименования;
- Интересни факти, свързани с откритието на някои елементи;
- Други теми по избор.
Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема (ако
има такъв), както и в кой клас са, учебно заведение с адрес и пощенски код, електронна
поща и телефон за контакт.
Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg
с копие до: lazarova@usb-bg.org

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.02.2019 г.
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 70
ɆȿɋɌȺ
8 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ
14
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɥɟɤɥɨ
4 Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6 Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ/ɪɴɱɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
6 ɉɟɪɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
1 ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
– ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɫɬɴɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
2 Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
– ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ
ɫɬɴɤɥɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ
4 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ
6 Ɍɚɧɰɶɨɪ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ
5 Ɇɭɡɢɤɚɧɬ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
2 Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ,ɦɟɛɟɥɢɫɬ
– ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ
ɫɬɴɤɥɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
1 Ɇɟɧɢɞɠɴɪ ɟɤɢɩ
ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1 Ʉɚɫɢɟɪ ɞɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ/ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɭɤɢ
2 ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
2
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ

ПРИТЧА: КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СИ КРЕЩИМ

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Кога бе последният път, в който си повишихте
тон с любимия човек? Колко често го правите?
Когато сме в кавга с партньора си рядко се
замисляме за думите, които изричаме, за тона
си. Подценяваме ги, забравяйки, че те носят
последствия за връзката ни.
Днес в рубриката ни „Притчи, мъдрости, цитати“
споделяме една поучителна притча. Тя ще ви
разкрие какво се случва, когато си крещим и защо
не бива да го правим, без значение дали спорим
с любим или с колега, роднина, приятел.
Един ден учител попитал учениците си:
– Защо хората, когато се карат, си повишават тон?
– Вероятно губят спокойствието си. – предположили учениците.
– Но защо повишават гласа си, когато вторият
човек е до тях? – отново попитал учителят.
Учениците не намерили отговор. Тогава учителят им казал:
– Когато хората се карат и недоволството между
тях се увеличава, сърцата им се отдалечават.
И заедно с тях и душите им. За да се чуят един
друг, те трябва да повишат гласа си. И колкото
по-силно е възмущението и гневът им, толкова
повече си викат.
А какво се случва, когато хората са влюбени?
Те не си повишават тон, а говорят много тихо.

Сърцата им са много близки и разстоянието
между тях почти липсва.
– Какво се случва, когато хората правят любов?
– попитал учителят и обяснил. – Те дори не говорят, а само шепнат. Понякога не са необходими
думи – очите им говорят за всичко. Не забравяйте,
че кавгите ви отблъскват един от друг и думите,
изречени с повишен глас, увеличават това разстояние многократно. Не злоупотребявайте с него,
защото ще дойде денят, когато разстоянието
между вас ще се увеличи толкова много, че няма
да намерите пътя обратно.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
МЛАДИТЕ ШОФЬОРИ НЯМА
ДА МОГАТ ДА КАРАТ МОЩНИ КОЛИ

Шофьор, който в рамките на две години е наказан
три пъти с влезли в сила наказателни постановления
за едно или повече от едно тежки нарушения, ще
остава без книжка.
Това става ясно от публикувания за обществено
обсъждане проектозакон за движение по пътищата,
коментират от СБА.
Другата важна новост е по-висока санкция за преминаване на червен светофар – тя скача от 100 на 150
лева. Също с толкова ще се глобява водач, ако не даде
предимство на велосипедист при преминаването на
велосипедна пътека.
Драстично скача глобата за неправоспособни шофьори – 600 лева. Това се отнася както за тези, които
нямат книжки, така и за лицата с отнети временно или
за определен срок (постановен от съда) свидетелства.
В момента санкцията е от 100 до 300 лева.
С 500 лева пък ще се наказва собственик или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, който
предоставя управлението на автомобила си на лице,
употребило алкохол или наркотици. В настоящия
закон глобата също варира между 100 и 300 лева.
Санкция от 300 лв. се предвижда за управление на
МПС с обявено за изгубено, откраднато или повредено свидетелство. Същата глоба ще се налага и при
книжка с изтекла давност.

Паричните санкции и наказанията за алкохол остават същите:
- над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително –
за срок от 6 месеца и глоба от 500 лв.;
- над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително –
за срок от 12 месеца и глоба от 1000 лв.
- когато нарушението е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторни
превозни средства за срок от една до 3 години и глоба
от 1000 до 2000 лв.
В проектозакона е предвидена глоба от 20 лева за
водачи, които превишават скоростта в населено или
извън населено място до 10 km/h. В момента наказанието се прилага за шофьори, които превишават
с 10 km/h.
Това означава, че занапред ще могат да глобят и за
над 5 км над разрешената скорост. По принцип обаче
има допустима грешка при техниката за контрол, която е в рамките на около 2-3 км, така че едва ли ще
се налагат глоби за подобно превишение.
Останалите превишения в населено място ще се
санкционират, както и досега:
- за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба от 100 лв.
- за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба от 400 лв.
- за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба от 600 лв.
- за превишаване над 50 km/h – с глоба от 700 лв.
и 3 месеца лишаване от право да управлява моторни
превозни средства, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Същите остават санкциите и за превишаване в извън населено място, с изключение на горепосоченото
превишение до 10 км:
- 11 до 20 km/h – с глоба от 50 лв.
- за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба от 100 лв.
- за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба от 300 лв.
- за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба от 400 лв.
- за превишаване над 50 km/h – с глоба от 600 лв.,
като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50
km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Противно на публикувани вече в медиите информации, максимално разрешена скорост в населени
места остава същата – 50 км/ч за леките автомобили,
а не 30 км в час, както беше споменато. Съответно в
извън населени места, по скоростен път и магистралите остават ограниченията от 90 км, 120 и 140 км/ч.
В пешеходните зони на градовете водачите трябва
да се движат със скорост, не по-висока от 20 km/h. А
в “Зоните за споделено движение” максимално разрешената скорост за движение на е 30 km/h.
В проекта е записано още, че на автомагистрала или
скоростен път мога да се движат автомобили, мотоциклети, три- и четириколесни превозни средства,
чиято конструктивна максимална скорост надвишава
60 km/h. Освен това е забранено движението на пътни
превозни средства със скорост по-ниска от 60 km/h,
освен когато метеорологичните условия или пътната
обстановка го налагат.
Другата предвидена новост е, че на водачите ще
се предоставя възможност за заплащане на глоби по
този закон чрез терминални устройства ПОС, когато
те бъдат закупени за патрулките.

ИЗПЛАТЕНИ

СА НАД 3,3 МЛН. ЛЕВА
DE MINIMIS ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

ДФЗ изплати държавна помощ de minimis в размер
на 3 328 224 лв. в подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта
беше утвърдена в началото на декември с решение
на УС на ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500 000 лева.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум
20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали
качествен пчелен мед в съответствие със Закона за
пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния
мед, предназначен за консумация от човека.
Помощта се предоставя на земеделски стопани,
занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични
търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999
г. Помощта е част от годишния разход за подхранване
на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както
и за справяне с последствията от неблагоприятните
климатични условия, довели до ниски добиви на
пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от
три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът на
помощта на пчелно семейство e определен на база
допустимите за подпомагане бенефициери и заявен
брой пчелни семейства, в рамките на утвърдения
бюджет по схемата за подпомагане.
Останалите 218 пчелари, които са обект на извършване на административна проверка за допустимост,
ще могат да получат средствата по държавната помощ
de minimis в близките дни. Приемът на заявления
беше отворен на 17 декември 2018 г. и приключи на
15 януари 2019 г.

Въпрос: Какъв е срока за съхранение на медицинската документация от ОПЛ.?
Отговор от НЗОК : Поставеният въпрос е изяснен
в Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ., бр.
92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27 и 29 от 2018 г.)
издадена от Министъра на здравеопазването, където
е регламентиран срокът на съхранение на медицинската документация за профилактичната дейност и
диспансеризацията.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от посочената наредба,
лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три години след извършването им. В ал. 3 на
чл. 29 от същия нормативен акт е предвидено, че след
изтичане на срока по ал. 1 документацията на хартиен носител се предоставя на пациента, а при отказ
или невъзможност от него да я приеме, подлежи на
унищожаване, докато информацията на електронен
носител подлежи на архивиране, но е необходимо да
бъде съхранявана в лечебното заведение една година
след приключване на наблюдението на пациента
поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор
на нов диспансеризиращ лекар или приключване на
диспансерното наблюдение по друг повод.
Съгласно чл. 67 от Закона за здравното осигуряване, данните за осигурените лица се съхраняват в
НЗОК 5 години след приключване на здравното им
осигуряване, а за изпълнителите - 5 години след
прекратяване на съответния договор с НЗОК.
Съгласно чл. 27 (3) от Закона за здравето: „Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската
документация и за обмен на медико-статистическа
информация се определят с наредби на министъра
на здравеопазването, съгласувани с Националния
статистически институт“.
За повече информация следва да се обърнете към
компетентните институции. По отношение на начина
на унищожаване на старите амбулаторни листове
няма установени правила.
Издаване на разрешение /одобрение/ за провеждане
на високо-специализирано изследване с ЯМР

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ 2019г.

До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец януари
2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари
за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 февруари.
3. Внасяне от работодателя по основното трудово
правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49,
ал. 5 от ЗДДФЛ.
До 28-ми февруари
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ от
предприятия при промяна на отчетната стойност на
недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.
ЗДДФЛ
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 физически лица,
придобити през м. януари.

Въпрос: При извършен преглед в „Клиника по
функционална диагностика на нервната с-ма“ във
ххх от ххх бе установена Основна диагноза МКБG54.9 с данни за Сензорно-моторна полиневропатия
на долните крайници от сегментно-демиелнизиращ
тип,лека степен и предкоренчева лезия L4,5,S1 и
заткоренчева S1,2 двустранно.От назначените
допълнителни изследвания /лабораторни / е включено и МРТна лумбален сегмент..Въпросът ми е ще
получа ли разрешение от Касата по съобразност
на лимит и необходимост за това изследване ,за
да си взема талон №4 от специалист.. и подготвя
необходимите изследвания за повторна консултация при ххх.. !?
Отговор от НЗОК: Високоспециализираното
изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се извършва от лекар специалист по образна диагностика
на основание на издадено “Направление за медикодиагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар
специалист от извънболничната помощ.
Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата
на извънболничната помощ, на лекарите специалисти
е дадена допълнителна възможност да го назначават освен от определените им средства за медико-диагностични дейности за тримесечието, и чрез допълнителни
средства - допълнителен брой ЯМР, разпределяни от
директора на съответната РЗОК. За целта лекарят
специалист подготвя и представя в РЗОК заявление
за отпускане на направление за изследването ЯМР с
придружаваща документация, установяваща необходимостта от извършването му. Директорът на РЗОК разрешава/или прави отказ за ЯМР. Лекарят специалист
по служебен път получава становището на директора
и уведомява пациента.
Въпрос: Здравейте, искам да попитам дали
следните изследвания се поемат от НЗОК и дали
личния ми лекар може да ми издаде направление
за тях: HIV, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис,
Микробиология на еякулат.
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща изследването
„Серологично изследване за HIV ½ антитела“ (с код
05.01) от пакет „Вирусология“. Направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) може да
издаде както общопрактикуващият (личният лекар),
така и лекар специалист.
НЗОК заплаща „Серологично изследване на HBsAg
на хепатитен В вирус“ (с код 05.05), „Серологично
изследване на антитела срещу хепатитен C вирус“ (с
код 05.06) и „Серологично изследване на anti-HBcIgM
антитела и HBeAg на хепатитен В вирус“ (с код 05.07)
от пакет „Вирусология“. Те се назначават както от
общопрактикуващ лекар, така и от специалист.
НЗОК заплаща и за „Серологично изследване за
първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или
VDRL или TPHA или FTA-ABs)“ (с код 02.07) от пакет
„Клинична микробиология“. То може да се назначи
както от личния лекар, така и от специалист.
НЗОК заплаща изследването на материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване
на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам (-)
бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. (с код 02.14) от
пакет „Клинична микробиология“, което се извършва
с „Направление за медико-диагностична дейност”
(бланка МЗ-НЗОК № 4), издадено от лекар, сключил
договор с НЗОК. Лабораторията също трябва да има
договор с НЗОК.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ИЗГЛАДИМ САКО?

Сакото е модерна, елегантна и удобна дреха,
която е предпочитан избор и от жените, и от
доста мъже. С него ще
демонстрирате стил, без
да ви е неудобно. Плюс
това, ако следвате модните тенденции, винаги
може да съчетаете сако с
едни по-спортни панталони или направо дънки.
Но за да изглеждате добре, трябва добре да сте изгладили своята дреха, преди да я облечете. Ето как да
изгладим сако!
Има материи, които не е необходимо да се гладят. Като
например, вълненият плат. Ако имате сако от качествена
вълна, няма да е нужно да гладите всеки ден, но все
пак – трябва да го правите понякога.
За целта ви трябва хубава ютия, дъска за гладене на
дрехи и памучна кърпа. За вълнени материи е хубаво да
я използвате. Сложете я между сакото и ютия. Целта е
да предпазите от изгаряне и увреждане на плата.
Внимателно вижте маркировката на сакото. Ако има
указано при какви градуси и температура трябва да се
глади, направете го – не пренебрегвайте това указание,
защото може да увредите сакото.
Запомнете - гладенето на сакото започва от раменете
на дрехата. Те се гладят върху малка възглавничка или
специален ръкавник. Следват ръкавите, гърба, предниците и накрая реверите.

З АЩО

ПОКЪЛНАЛИЯТ ЧЕСЪН
И КАРТОФИ СА ВРЕДНИ
Ако картофите, които съхранявате в дома си, са с така наречените оченца, по-добре е да ги
изхвърлите. Покълналите картофи могат да предизвикат остра
реакция с опасност за здравето.
Картофите, които са оставени на съхранение на
светлина, не само покълват, но и позеленяват. В тях се
натрупва много силна отрова, известна като соланин.
В големи дози соланинът разрушава червените
кръвни телца и действа зле на централната нервна система. Попадането на соланина в човешкия организъм
предизвиква дехидратация, треска, спазми и гърч. При
организми с по-слаба имунна система може да се стигне до летален изход.
Много хора мислят, че ако сварят или изпекат картофите, които са позеленели, това ще ги предпази от
отравяне. Но топлинната обработка не унищожава отровата в покълналите картофи.
Дори малките зелени петна по картофа говорят, че в
него се съдържа соланин, така че не се изкушавайте да
го задържите в кухнята си.
Първите симптоми на отравяне със соланин са тежест в стомаха, гадене, повръщане, тежко дишане,
неравномерен пулс. Преди да се стигне до тях обаче
човекът, който е изял картофи със соланин, получава
усещане за изгаряне на езика.
Първа помощ на пострадалия се прави с промиване
на стомаха, разхлабващи лекарства, клизми, студено
силно кафе.
За да се съхраняват картофите така, че да не покълнат, те не трябва да са в мрежичка или в найлонов
плик, а в платнена торба, която не пропуска светлина.
Покълналият чесън също не е полезен за организма,
въпреки че вредата от него е много по-малка, отколкото от покълналите картофи.
Просто в покълналия чесън се съдържат вещества,
които намаляват бързината на реакциите на организма.
Сулфанил-хидроксилните йони, които се съдържат в
покълналия чесън, проникват през всички органи.
Това води до разсеяност, леко главоболие и невъзможност за концентриране, което пречи на работата и
може дори да попречи на нормалното шофиране.
Затова не консумирайте покълнал чесън, ако искате
да сте работоспособни и да реагирате бързо в критични ситуации.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ЗАЩО НЯКОИ РАЗСАДИ
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИКИРАТ
Пикирането на разсадите е агротехническо мероприятие, при което растенията се презасаждат на поголяма площ или в индивидуални контейнери с едновременно отделяне на част от корена. Преследват се
две цели – да се даде на всяко растение нужния обем
земя и да се стимулира разширяването на кореновата
система. Колкото по-голяма площ има растението и
колкото по-здрава и силна е кореновата система, толкова повече хранителни вещества и вода ще може да
осигурява на разсада.
Оптимална площ за развитие на растенията
От практиката е установено, че оптималната площ,
на която трябва да се развива кореновата система на
разсада, за да получи достатъчно хранителни вещества, вода и светлина, е различна. Измерена в сантиметри, тя е следната: 4х4 – за целината; 6х6 – за зеле;
8х8 – за домати; 8х8 или 10х10 за патладжан и пипер;
12х12 – за тиквови.
Пикиране
Обикновено семената се засяват в общи
контейнери и при пикирането се разреждат
до оптималната площ.
Един от начините да се
получат здрави и силни
растения е пикирането,
но дали за всички растения то е необходимо. Специалистите твърдят, че за някои дори е опасно.
Мненията за ползата и вредата от пикирането не са
еднопосочни. Едно може да се каже със сигурност –
процедурата не е задължителна.
Растенията са живи ораганизми и главният принцип е да не им навредим. Вмешателството ще бъде
оправдано само тогава, когато ползата от пикирането
превъзхожда възможните усложнения. От тази гледна точка можем да ги разделим на две групи:
– добре растящи без пикиране;
– с чувствителна коренова система, която не понася
манипулации.
Домати
Доматите са култура, която лесно понася пресаждането и пикирането. Има осева коренова система, но
след скъсяване на главния корен се получават много
странични корени, които се разрастват. След засаждане на по-голяма дълбочина израстват допълнитени
корени (добавъчни), които стимулират развитието.
Може да се каже със сигурност, че пикирането за доматите е благоприятна манипулация.
Патладжан
Патладжанът има преимуществено осева коренова
система, при която не се стимулира развитието на
странични корени. Изводът е един – растенията не се
нуждаят от пикиране. Има повече отзиви за вреда от
процедурата, а даже и за загуба на растения.
Семената на патладжана трябва да се сеят в отделни контейнери и не се нуждаят от пресаждане, освен
на постоянно място.
Пипер
Той е много „срамежливо“ растение, което има изключително чувствителна коренова система. Допълнителните манипулации могат само да навредят и да
забавят развитието.
Препоръчително е да се сеят по две семена в контейнер, а излишните да се отстранят. За стимулиране
на кореновата система без пикиране се използват суперфосфат и калиев тор.
Тиквови култури
Тиквовите култури не понасят пресаждане. Пикирането може не само да забави развитието, но да
доведе до загуба на растенията. За да се ускори развитието и да се изнесат по-рано на открито или в неотопляеми съоръжения могат да се засяват в отделни
контейнери. Семената са едри и се развиват бързо.
За да не нанасяме вреди и да забавим развитието
на растенията с допълнителни манипулации е необходимо да познаваме по-добре биологините им особености.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЛЕЧЕБНОТО

КАЛАНХОЕ – ВИДОВЕ,
ПОЛЗИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Калнхоето е сукулентно растение от семейство Дебелецови.
Известни са около 200 вида, но само два от тях притежават
лечебни свойства. В естествена среда расте в Южна Африка,
Южна Азия, Китай, о-вите Ява и Мадагаскар, също из тропиците
на Южна Америка. У нас се отглежда като стайно растение и
е по-популярно с декоративните форми, които са изпъстрени
с различни цветове – бяло, различни нюанси на розово, оранжево, червено и жълто, но те не са лечебни.
Лечебни свойства притежават само два вида – Каланхое
Дегремонтиана и Каланхое Пината, които си приличат. В
последните години се правят изследвания и върху Каланхое
Тубифлора, а резултатите показват силно изразен противораков ефект.
При Каланхое Пината листата са овални, назъбени със
заострен връх и едноцветна
зелена окраска.
Каланхое Дегремонтиана
има триъгълни и удължени
листа, които са назъбени като
трион и симетрично разположени спрямо средната жилка. Повърхността на листата е тъмнозелена с виолетов отенък към
периферията, а на обратната страна на листата се виждат ясно
тъмновиолетови петна. Растението достига височина до 1 м, а
в някои случаи и повече.То не притежава високи декоративни
качества и едва ли може да се нарече много красиво, но е
много ценено заради лечебните качества.
Дългите заострени листа, с многобройни детки по тях, приличат по-скоро на крокодилска паст и вероятно поради тази
асоциация често го наричат така – крокодил. Но това е само
за външната прилика със страшния звяр, а заради лечебните
му свойства хората са му присвоили и други имена. В Русия
и Китай е познато като „доктор“, „домашен лекар“ или „хирург
без скалпел“. В Европа е известно като „Цветето на Гьоте“. Великият немски поет, философ и учен изучавал продължително
свойствата му и бил пленен от необичайната висока активност
на растението при вегетативно размножаване. Той е открил и
изследвал по-голямата част от лечебните му свойства.
Лечебни свойства
Листата и сокът от тях се използват с лечебна цел. Сокът
е прозрачен или леко мътен с жълтеникаво-оранжев цвят. В
него се съдържат много полезни вещества и микроелементи:
полизахариди, дъбилни вещества, флавоноиди, ябълчена, лимонена, оцетна и оксалова киселина. Съдържа още: алуминий,
желязо, калий, калций, мед, силиций и манган.
Лечебният сок е в състояние да спира възпалителните
процеси в човешкия организъм. Регенерира клетките и
благоприятства оздравяването на рани, като оказва и бактирицидно действие, в резултат на което раните се изчистват
от загнояване и некротизирали тъкани. Сокът се използва за
регенериране на тъкани не само в човешкия организъм, но и
при животните. Каланхоето по лечебни качества е най-силен
конкурент на алоето. Лечебните видове лекуват циреи, кървящи рани, кожни обриви, екземи, херпес, облекчава псориазиса,
хрема и киселини в стомаха, спира кървенето при парадонтоза.

ЛЕСЕН ПАЙ С ЯГОДИ И КАНЕЛА

Продукти: 1 опаковка готови кори за пай, 1 и ¼
чаши захар , 1/3 чаша брашно, ½ чаена лъжица канела, 4 чаши пресни ягоди, 2 супени лъжици масло
|Приготвяне: Загрейте фурната на 220 градуса. Поставете
едната кора за пай в намазнена
тава за печене.
В купа смесете захарта,
брашното и канелата. Внимателно оваляйте ягодите в тази
суха смес. Разпределете ги
равномерно в тавата върху тестото. Поръсете с разтопено масло. Покрийте с другата кора тесто. Оформете
я по желание на лентички, на изрязани сърчица или
покрийте изцяло.
Печете за 45 минути или до кафява коричка.
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:
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!

Баща
аща води малкия си син при психиатър,
психиатър за да прецени
пре
умственото развитие на детето. Психиатърът пита:
- Колко очи има кучето?
- Две – отговаря момчето.
- Колко уши има кучето?
- Две – отговаря момчето.
- Колко лапи има кучето?
- Татко, тоя кретен наистина ли не е виждал куче?
Двама приятели разговарят:
- Интересно как жените винаги помнят датата на сватбата си, а ние - не.
- Много просто. Ти нали си рибар - помниш ли кога
улови първия си шаран?
- Естествено!
- Ето, а шаранът навярно е забравил.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

