2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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К ОНКУРС

Въпреки
преки трудното вре
време
реме
ме и тежките дни
дни, в които
живеем свързани с разпространението на COVID-19
на територията на община Сатовча, страната и целия
свят, да бъдем заедно и да си помагаме, както и досега. Нека доброто продължи и се включим в инициативата на Общинска администрация – Сатовча
за набирането на средства за деца сираци и деца с
увреждане до 16 годишна възраст от общината.
Пандемията определено промени хората и света
около нас. Всички ние разбрахме, че не трябва да
приемаме всичко за даденост, че от нас самите зависи не само нашият живот, но и живота на нашите
близки, приятели и познати.
Може би по-осъзнато разбрахме, че сме зависими
един от друг, не само, че може да се заразим един
от друг, но и че трябва повече от всякога да си помагаме един на друг, да проявим повече разбиране
към проблемите на хората, да си помагаме в трудни
моменти, да бъдем заедно и в добро и лошо.
Тази кампания ще бъде различна, без организиране на масови мероприятия, но всеки желаещ да бъде
част от инициативата може да дари средства всеки
делничен ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или
по банкова сметка: Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF
Както всяка година като инициатор на кампанията
Кметът на общината д-р Арбен Мименов призовава
всеки, който има възможност да помогне, да бъде част
от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да
успеем и тази година да зарадваме домовете на тези от
нас, които имат най-голяма нужда, както от морална,
материална, така и от парична подкрепа. Да бъдем отново причината, тези семейства да бъдат по-спокойни
за утрешният ден, да стоплим сърцата и душите им.
Да бъдем заедно и в трудните моменти!
Включете се в инициативата! Бъдете благодетел! Бъдете част от доброто!
Преди единадесет години, по идея на Кмета на общината д-р Арбен Мименов за първи път се организира кампания за набирането на средства за децата сираци, на които им предстои абитуриентски
бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати за закупуване на облекло за паметната за тях абитуриентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините според събраната сума се подпомагат
и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с увреждане до 16 годишна възраст. Всяка година
през месец декември се организират благотворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства, чрез продажбата на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други
такива, предимно от деца и ученици от всичките детски градини и училища от община Сатовча. В тази
кампания няма да се организира изработването на празнични артикули за благотворителната кауза.
Като организатор на мероприятието кметът на общината се обръща към всички жители и гости на
община Сатовча, към местния бизнес, както и към всички институции имащи отношение към местната администрация, с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Досега в годините, във всяка една кампания, благодарение на всички вас - дарители се подпомагат
около 100- 120 деца, към които животът е бил суров, но с усилията на всички вас – благодетели, тези
семейства са имали миг светлина, миг на радост и надежда, че доброто е още в нас, че то съществува.

ВДИГАТ

ПОМОЩТА ЗА ДЕТЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО

Намалява сe административната тежест за семействата, които кандидатстват за подпомагане
Месечната помощ за деца, настанени
за отглеждане в приемно семейство се
повишава от следващата година.
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, качен за обществено обсъждане. За деца до 3 години се предвижда
помощта да се увеличи до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.
За тази година той е в размер на 75
лева, като за следващата се очаква сумата да остане същата.
Увеличава се и месечна помощ за деца,
настанени за отглеждане при роднини и
близки. Отново, ако са до 3 години те ще
получават до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход или 300 лева.
Предвижда се и повишаване на добавката към месечните помощи и средства за децата с трайни
увреждания от 75 на сто от гарантирания минимален доход на 120 на сто от него. Тези промени се
предлага да влезнат в сила от 1 януари 2021 г.
Намалява си и административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване
на финансова помощ, като те вече ще могат да подават заявления-декларации не по постоянен,
а по настоящ адрес.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТ „С ПОДЕЛЯНЕ И ЗАЧИТАНЕ
НА НАШИТЕ КУЛИНАРНИ И ТРАДИЦИОННИ КУЛТУРИ “,
ПРОГРАМА „Е РАЗЪМ +“
В рамките на проект „Споделяне и зачитане на нашите
кулинарни и традиционни
култури“, програма „Еразъм
+“, Ключова дейност 2, Училищно образование на СУ
„Св. св. Кирил и Методий“,
Сатовча, България, Екипът
на проекта организира конкурс за лого с ученици от 10
и 11 клас.
Основните цели бяха:
• проучване на националните знамена и символи на
страните партньори: Белгия,
Румъния, България, Италия;
• подобряване на творческото мислене на учениците;
• желание за сътрудничество, работа в групи и
работа в екип.
Г-жа Райка Славчева раз- насоки на работа и им позволиясни процеса на създаване на ха да преминат към следващата
логото. Тя демонстрира тех- фаза - изследване.
ника, наречена „карта на ума“,
В следващия етап - разракоято помогна на учениците ботка, учениците започнаха да
да развият въображението си, скицират логото с помощта на
търсейки интересни асоциации, компютърните технологии.
получени от ключовите думи
Подготвен бе електронен
„Споделяне и зачитане на на- формуляр за гласуване на дишите кулинарни и традиционни гиталните рисунки.
култури“.
Най-много гласове получи
Най-успешните комбинации логото на учениците Росиана
от думи дадоха на учениците Орманова и Кристиян Джилдобра представа за различните джов от 10-б клас.

КОНКУРС ЗА ЛОГО ПО ПРОЕКТ „ТВОРЧЕСКИ, АКТИВНИ И
ОТГОВОРНИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО“,
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Във връзка с проекта
„Творче ски, активни
и отговорни тийнейджъри за европейско
гражданство“, програма
„Еразъм+“, Ключова
дейност 2, Училищно
образование на СУ „Св.
св.Кирил и Методий“,
Сатовча, г-жа Райка
Славчева и г-жа Маруся
Лозанова организираха
конкурс за лого на училищно ниво, в който се
включиха ученици от
10-те и 11–те класове.
Основните цели бяха:
• проучване на националните знамена и симво- ции от думи дадоха на ученилите на страните-партньори: ците добра идея за различни
България, Румъния, Италия и работни посоки и позволиха да
се пристъпи към следващата
Португалия;
• усъвършенстване на творче- фаза – проучване. То започна
със събирането на визуален
ското мислене на учениците;
• желание за сътрудничест- материал от разнообразни изво, работа по групи и работа точници в Интернет.
В следващия етап – разработв екипи.
Г-жа Райка Славчева разясни ка, учениците започнаха да скипроцеса на създаване на лого- цират логото чрез използване
то. Тя демонстрира техниката, на компютърните технологии.
Г-жа Маруся Лозанова поднаречена „мисловна карта“,
която помогна на учениците готви електронен формуляра
да развият въображението си за гласуване на дигиталните
в търсене на интересни асоци- рисунки.
Най-много гласове - 167 гласа
ации, изведени от ключовите
думи „Творчески, активни и получи логото на учениците
отговорни тийнейджъри за ев- Росиана Орманова и Кристиян
Джилджов от 10-б клас.
ропейско гражданство“.
Поздравления за учениците!
Най-сполучливите комбина-

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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23 Ноември 2020 година, Понеделник,
Празник на катедралния храм
„Ал. Невски“ София
Чества се в Деня на Свети благоверни
княз Александър Невски, който е патрон на
църквата. Най- голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров,
която събира около 5 хил. души, е построена по идея на Петко Каравелов. Първият
камък е положен на 19 февруари 1882 г., строежът завършва през 1912 г. Храм
паметникът е издигнат в чест на падналите за освобождението на България от
турско робство. Посветен е на руския национален герой и светец Александър
Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна
войска, разгромява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града
шведска армия. Според преданията заради победата в тази битка получава
прозвището Невски. През март 2001 г. руската православна църква дарява
частица от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, мозаечните
пана и икони са изпълнени от най-известните за времето си 13 руски и 11
български художници. Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока на
Балканите - 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от
12 до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.
24 Ноември 2020 година, Вторник,
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa
Света Екатерина е покровителка на майките и е
живяла по време на царуването на император Максимиан (ІV в.) в град Александрия. Майката на Екатерина била християнка, но скривала вярата си, самата
Екатерина била девойка с рядка мъдрост и красота.
На 18 години тя познавала книгите на философи и
поети, изучила и лекарската наука. Скоро приела
християнството и загинала мъченически в името на
вярата. В народния календар езическите представи се
преплитат в по-голяма си част празникът се почита
като езически срещу болестта шарка и бяс. Жените
приготвят пресни питки и намазани с мед ги раздават
на близките хора за предпазване от шарката, за здраве, благополучие и за
света Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, за да не ги хваща
бесът. Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е предназначена и
за св. Екатерина, която по традицията на женските персонажи в християнската митология защитава майчинството, плодовитостта, децата и здравето
на хората. На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина.
25 Ноември 2020 година, Сряда,
Международен ден срещу насилието над жени
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 на
Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.
От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на
женски организации. Годишнина от убийството
/1960/ в Доминиканската република на трите сестри Патрия, Минерва и Мария Мирабал, политически противници на диктаторския режим на Рафаел Трухильо (16 август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/
Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна църква отдава почит
на Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на
българския народ. Денят е и патронен празник на Софийския
университет. Климент Охридски един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова,
църковни химни, превежда църковни текстове.
26 Ноември 2020 година, Четвъртък,
Ден на хранително-вкусовата
промишленост
Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия (БАХПИ) и Съюзът по
хранителна промишленост (СХП) към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/.

27 Ноември 2020 година, петък,
Годишнина от подписването на Ньойския договор
Годишнина от подписването през 1919 г. в Париж
на Ньойския мирен договор. Договорът се налага на
България от силите на Съглашението след поражението
й в Първата световна война (1914-1918). От страна на
България договорът е подписан от министър-председателя Александър Стамболийски. Влиза в сила на 9
август 1920 г. С подписването на Ньойския договор от
България е откъсната площ от 11 278 кв. км. с българско
население. От България се откъсват Южна Добруджа,
Западните покрайнини - Царибродско, Босилеградско, Струмишко и Беломорска Тракия.
На страната се налагат тежки репарации на обща стойност 2 милиарда и 250 милиона
златни франка, платими за 37 години при лихва от 5 процента. България се лишава и от
правото да поддържа собствена армия, военен флот и авиация,
като въоръжените й формации не трябва да надвишават 20
хиляди души доброволци.
29 Ноември 2020 година, Неделя
Международен ден за солидарност с палестинския народ
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 32/40В на Общото събрание на ООН от 2 декември 1977 г. и във връзка с резолюция
181 (тт) по въпросите на Палестина от 29 ноември 1947 г.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 20.11.2020 г.
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1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 16 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɥɢɳɟɧ,ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ȼɢɫɲɟ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɉɪɨɮ.ɤɨɥɟɠ, ȼɢɫɲɟ, ɉɨɥɭɜɢɫɲɟ/ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɟɫɬɪɢ
ɫɟɫɬɪɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ/ Ɇɨɞɟɥɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 83 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɨɹɱ ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɭɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɧɚɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɟ,
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
ɥɢɫɬɨɜɟ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЪЖАЛЯВАШ
ПРИТЧА: ЗАЩО
ЗА НЕЩО, КОЕТО ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!

Бързо изгаряне на
калории
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

Имало едно време един крал. Той имал приятел, с когото се познавали от много години.
Приятелят на краля имал особен навик – каквото
и да се случи в неговия живот – добро или лошо,
винаги казвал: „Това е добре!“.
Един ден кралят и свитата му отишли на лов.
Верният му приятел също бил с него. Той обикновено приготвял и почиствал оръжията за лова.
Този път нещо се объркало и то точно с пушката
на краля. Когато кралят се прицелил в една
птица и стрелял, пушката гръмнала настрани и
отнесла палеца на дясната му ръка.
Приятелят видял какво се е случило, но както
обикновено казал:
– Това е добре!
Този път обаче кралят се разгневил и започнал
да крещи:
– Не! Това не е добре! Не и този път!
Кралят бил толкова ядосан, че изпратил приятеля си в затвора.
След около година, когато кралят отново
бил на лов, попаднал в много опасна гориста
местност, където го нападнали канибали. Те го
хванали, вързали и го завлекли в своето селище. Запалили голям огън, донесли дълъг кол и
завързали жертвата си за него. Точно когато го
доближили до огъня обаче, един от тях забелязал, че палецът на ръката му липсва. А те имали
суеверие, че никога не бива да ядат човек, на
когото липсва някаква част от тялото. И така,
отвързали краля и го освободили.
Когато се прибрал, той се замислил дълбоко

за случилото се и за приятеля си, който вече
цяла година гниел в затвора по негово нареждане. Веднага отишъл при него, освободил го
и му казал:
– Ти беше прав! Наистина беше добре, че на
онзи лов пушката ми откъсна палеца.
И понеже в този момент се чувствал много
виновен пред другаря си, след като му разказал
премеждието с канибалите, се разкаял и му
поискал прошка:
– Чувствам се много виновен. Постъпих с теб
много лошо!
– Не! – отговорил приятелят – Това беше
добре!
– Кое беше добре? Че стоя една година в
затвора?
– Ако не бях в затвора, щях да бъда заедно
с теб при канибалите… – казал мъдрият човек.
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ОТ 16 НОЕМВРИ ВЛИЗАТ В СИЛА НОВИ

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА
ПО ЗДРАВНА КАСА В УСЛОВИЯ НА
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка, считано от 16 ноември
/понеделник/ Националната
здравноосигурителна каса определя условия и ред за отпускане на лекарствени продукти за
домашно лечение на пациенти с
хронични заболявания, на които
е издадена „Рецептурна книжка
на хронично болния“, както и
ред за служебно удължаване
срока на валидност на издадените и утвърдени протоколи за
скъпоструващо лечение.
Извънредният начин за отпускане на лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК се прилага само, когато
пациентът няма издадена рецепта, или когато издадената рецепта е с изтекъл срок на валидност. Когато
лицето има издадена рецептурна бланка и тя е все още
валидна, тя се представя в аптеката, работеща по договор с РЗОК. В случай на валидна рецепта, същата може
да бъде изпълнена във всяка аптека на територията на
страната по обичайния установен ред.
1. Отпускане на лекарства за домашно лечение
на пациенти с хронични заболявания, които имат
валидна „Рецептурна книжка на хронично болния“.
Считано от 16 ноември, с цел облекчаване достъпа до
лекарствена терапия на лицата с хронични заболявания,
в условията на извънредна епидемична обстановка и
до нейното официално отменяне се въвежда следната
възможност за получаване на лекарства:
• Извънреден начин за получаване на лекарства без
представяне на рецепта, само с валидна „Рецептурна
книжка на хронично болния“
Всяка аптека, която работи по договор с РЗОК, при
представяне от пациента /или от друго лице, приносител на документа/ само на „Рецептурна книжка на
хронично болния“ без представяне на рецепта, следва
да отпуска същите лекарствените продукти, /същият
НЗОК код, доза и терапевтична схема/ съобразно последно вписаните в рецептурната книжка. Аптеката,
отпускаща лекарствата по този извънреден ред, следва
да е същата, отпуснала последно лекарствените продукти /видно от печата в рецептурната книжка/.При
невъзможност отпускането да се извърши от същата
аптека, пациентът следва да се обърне към лекар за
издаване на нова рецепта.
• Извънреден начин за получаване на лекарства за
домашно лечение, които се предписват с протокол и
рецепта, но пациента няма издадена рецептурна бланка
от лекар, поради причини свързани с епидемичната
обстановка.
При наличие на валиден протокол, пациентът или
друг приносител, представя в аптеката валидна рецептурна книжка и валиден протокол, и аптеката отпуска
същите лекарствени продукти /същия НЗОК код на лекарствения продукт, същата доза и терапевтична схема/,
съгласно последно вписаните в рецептурната книжка.
Аптеката, отпускаща лекарствата по този извънреден
ред, следва да е същата, отпуснала последно лекарствените продукти /видно от печата в рецептурната
книжка/.При невъзможност отпускането да се извърши
от същата аптека, пациентът следва да се обърне към
лекар за издаване на нова рецепта.
Извънредният начин за отпускане на лекарствени
продукти без рецепта се прилага в случаите, когато не
се налага промяна в терапията на лицата!
• При новоиздаден протокол, който е заверен в РЗОК
и предстои отпускане на лекарства за първи път, пациентът следва да се обърне към личния си лекар за
издаване на рецепта по протокола.
• Тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар се
отпускат по установения до момента ред без промяна.
2. Служебно удължаване на срока на валидност на
вече издадени и заверени протоколи, чийто срок на
валидност изтича след 16 ноември 2020 г.
Служебното удължаване на срок на валидност на
„Протокол за предписване на лекарствени продукти,
заплащани от НЗОК/РЗОК“ се отнася за всички протоколи, чийто срок изтича след 16 ноември 2020г. до
прекратяване на извънредната епидемична обстановка.
Хартиените носители на тези протоколи не се презаверяват в РЗОК. Пациентите не следва да посещават
РЗОК за извършване на презаверка на протоколи, които
се удължават служебно в информационната система на
НЗОК и нямат промяна в назначената терапия.
За протоколи, чийто срок е изтекъл до 16 ноември
2020г. не се прилага служебно удължаване на валидността им. За тези случаи пациентите следва да подготвят документация по издаване на нов протокол за
продължаване на терапията по общия ред действащ до
16 ноември. Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти
за следните заболявания:
• Хроничен вирусен хепатит С;
• Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст
в извънболничната помощ;
• Бронхопулмонална дисплазия
Отпускането на лекарствени продукти по така
удължените протоколи се извършва без представяне
на рецепта, САМО в аптеките, където е извършено
последното отпускане по дадена рецепта ( видно от
печата в рецептурната книжка ). Отпускането се извършва на базата на последната изпълнена рецепта
по протокола и на базата на вписаните за това данни в
рецептурната книжка.
3. Заверка на нови рецептурни книжки или вписване на нови диагнози в рецептурни книжки.

Пациентите с новоиздадена рецептурна книжка или с
нова диагноза /терапия/ посещават личния си лекар за
попълване на данни, относно диагноза и лекарствени
продукти. Така попълнената рецептурна книжка НЕ
СЕ представя за заверка в РЗОК. Аптеката отпуска
лекарствените продукти по незаверена рецептурна
книжка, с попълнени данни от ОПЛ.
4. При изчерпана рецептурна книжка
За пациентите, чиито рецептурни книжки са запълнени/изчерпани се разрешава допълване на страници.
Страниците се разпечатват от магистър-фармацевта
в аптеката и се добавят към рецептурната книжка. В
този случай не е необходимо пациента да посети общопрактикуващия си лекар за разпечатка на страници
от медицинския софтуер на лекарите.
Посочените условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, както и служебно удължаване срока на
валидност на протоколите за скъпоструващо лечение
на хронично болни пациенти са изготвени от НЗОК,
доведени са до знанието на всички изпълнители на
медицинска помощ и аптеки с писмо на РЗОК.
Напомняме, че спазването им значително би облекчило достъпа на хронично болните пациенти до
лекарствени продукти заплащани от НЗОК, предвид
спецификата на настоящата ситуация!

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2020г.

До 30-ти ноември: ЗДДФЛ
1. 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. октомври.
2. Дипломатическите представителства на други държави, които желаят от началото на следващата година да преустановят внасянето на
данък за доходите от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, въз основа на направен от
тях избор по реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНОТО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ?

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука
и професионална болест се изплаща от първия ден на
настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
Изключенията от това правило са две:
- когато временната
неработоспособност поради общо заболяване,
трудова злополука или
професионална болест е
настъпила до 30 календарни дни след прекратяването на трудовия договор или осигуряването,
паричното обезщетение
се изплаща за срока на
неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не
се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно
нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за
временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или
им е изплатено обезщетение за оставане без работа;
- когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни
правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества,
паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30
календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална
болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване
на инвалидност.
ПРЕКРАТЯВА ЛИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ БРЕМЕННОСТ И
РАЖДАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО?
При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство (например поради прекратяване на
трудовото правоотношение на лицето) през време на
получаване на обезщетение за бременност и раждане,
на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение
до изтичане на целия срок на обезщетението за бременност и раждане – 410 дни, от които 45 дни преди
раждането.
ИМА ЛИ ПРАВО БАЩАТА НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ?
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване
и майчинство бащи имат право на парично обезщетение при раждане на дете за срок до 15 календарни дни,
считано от датата на изписване на детето от лечебното
заведение при следните условия:
- осигурени са за общо заболяване и майчинство
към момента на ползване на правото;
- имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж
като осигурени за общо заболяване и майчинство лица;
- разрешен им е отпуск при раждане на дете по чл.
163, ал. 7 от Кодекса на труда;
- майката и бащата се намират в брак или живеят в
едно домакинство.
От 1 януари 2009 г. осигурените за общо заболяване
и майчинство бащи/осиновители имат право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49 (размера на паричното обезщетение за бременност и раждане) , след навършване на
6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от
Кодекса на труда, ако са осигурени за общо заболяване
и майчинство към момента на ползване на правото и
имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като
осигурени за общо заболяване и майчинство.
Начинът за изчисляване на паричните обезщетения
на бащите/осиновителите при раждане на дете след
навършване на 6-месечна възраст на детето е същият
като на майките (осиновителките) и на бащите при
раждане на дете до 15 календарни дни.
Дневното парично обезщетение е в размер 90 на
сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на
бащата/осиновителя, върху който са внесени или
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за
общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е
датата, от която е разрешен отпускът.

Въпрос: Имат ли право общо практикуващите
лекари да взимат такса 6-7лв за това, че са издали
болничен лист?
Отговор от НЗОК: Личният лекар няма право да
изисква заплащане за издаване на болничен лист. Издаването му е в резултат на извършен преглед, за който
здравноосигуреното лице дължи потребителска такса в
размер 2.90 лв. Задължително трябва да бъде издаден
фискален бон за заплатените от пациента суми.
Въпрос: След преглед от гинеколог на дъщеря ми
и бе назначено лечение след вторичен преглед цитонамазка. След като излязоха резултатите гинеколожката не й дава рецепта за лечение йъи като на
регистратурата и искат ново направление, защото
старото е изтекло. Как е възможно за да и се даде
рецепта за лечение, да се иска ново направление, за
да и се даде такава.
Отговор от НЗОК: Медицинското направление за
консултация или провеждане на съвместно лечение,
което издава личният лекар към специалист е валидно
до 30 календарни дни от издаването му. С това направление Вашата дъщеря има право на вторични прегледи,
при необходимост и по преценка на лекаря специалист.
Той определя колко вторични прегледа да извърши,
като броят на прегледите се определя в рамките на 30
дни от извършването на първичния преглед при него,
в зависимост от необходимостта на провежданото
лечение. Когато не са изминали 30 дни от първичния
преглед, не е необходимо да вземете ново направление
от личния лекар.
Въпрос: Поради големия брой заразени и контактни, работещи в КОЦ ХХХХХХ онкологично болните
са в невъзможност да се явят на регулярен диспансерен преглед и съответно подновяване на протокол за
получаване на лекарствени средства за адювантна
терапия. Предвижда ли се нормативно удължаване
срока на валидност на текущ протокол до нормализиране на епидемиологичната обстановка?
Отговор от НЗОК: Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на
Република България, с цел облекчаване достъпа до
лекарствена терапия на здравноосигурените лица с
хронични заболявания и осигуряване на свободен
коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния са утвърдени Условия и ред
за отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от НЗОК,
както и служебно удължаване срока на валидност на
протоколите за скъпоструващо лечение на хронично
болни пациенти, във връзка с въведената извънредна
епидемична обстановка на територията на Република
България. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК, в линк „Актуално Covid-19!”

УДЪЛЖИХА

СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА КЛАДЕНЦИТЕ

С 2 години се удължава срокът за
регистрацията на кладенците, след
като се прие на първо четене промени в Закона за околната среда.
Така крайният срок за регистрация
на кладенците в двора се удължава
до 28 ноември 2022 г.
Промяната се налага заради пандемичната обстановка с
цел преодотвратяване на струпването на хора.
Удължаването засяга водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2020 г., за които не
са издадени разрешения за строеж, както и кладенците
за задоволяване на собствени потребности, за които до
27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ТРИ

ИЗПИТАНИ БЪЛГАРСКИ
РЕЦЕПТИ СРЕЩУ КАШЛИЦА
Предлагаме Ви три
изпитани родни рецепти, които облекчават
симптомите. Ако докато ги вземате, не настъпи подобрение, веднага
потърсете лекар.
При първата рецепта се получава много
вкусна рецепта, оцветена в червено.
Вземат се следните продукти: 3 бонбона лукчета, 3
черупки от орех, люспите на 3 червени лука и 3 листа
от индрише. Слагате ги поне в 1 литър вода и варите в
продължение на 10 минути. Пресипвате чая в стъклена
бутилка и пиете постоянно.
Ще срещнете тази рецепта и в друг, по-разширен вариант. Към съставките може да се добавят още борови
връхчета, ленено семе, лайка. Пие се с малко хлебна
сода и мед.
Ето още една рецепта за кашлица, която се използва
както за отхрачване, така и при сухи, мъчителни пристъпи на кашлица.
Смесват се по 2 супена лъжица. мед, домашна ракия и
зехтин. Разбърква се много добре, за да не изплува мазнината, с което става по-неприятно поглъщането. Загребвате с лъжичката по няколко пъти през деня и вечерта преди самото лягане. Всеки ден правите нова смес.
Едната съставка затопля, другата - действа отхрачващо,
а третата е добра смазка. Вземате, докато усетите пълно
подобрение.

ПРЪСКАНЕ НА ПЛОДНИТЕ ДЪРВЕТА С КАРБАМИД
Листата на плодните дървета вече започват да пожълтяват и падат. Това е
много подходящ период за
пръскане с карбамид – тази
фитосанитарна практика
се прилага за нападнатите
дървета от гъбични болести. Мярката е не само
профилактична, но и оздравителна. Подходяща е за всички овощни култури, защото
ги прави по-устойчиви на ниските зимни температури.
Установено е, че карбамидът благоприятства лигнификацията (вдървесиняването) на тъканите по клоните и
по този начин ги предпазва от измръзване.
Пряко и косвено действие на карбамида
Амидният азот в карбамида има пряко и косвено действие. Прякото се изразява в създаването на благоприятна
среда за развитие на полезни микроорганизми, които се
хранят с различните зимуващи форми на гъбичните заболявания. Косвеното се свежда до ускоряване разлагането
на листната маса и лишаване от храна на гъбите – така
те загиват по-лесно в зимните условия.
Правила за пръскане с карбамид
За третиране с карбамид се препоръчва използването на
5-7%-на концентрация. Разтворът се приготвя от 500-700
г карбамид, разтворен в 10 л вода.
Важно е да се опръска цялото дърво с разтвора – пръскат се не само неокапалите листа, но и тези под и около
дърветата, защото карбамидът служи като катализатор
за развитие на полезните микроорганизми.
Задължително е да се третират ябълките и крушите,
които са били нападнати от струпясване, а също вишните и черешите – от бяла ръжда (цилиндроспориоза
или кокомикоза).
Когато около 80% от листата са опадали, специалистите
препоръчват се да се направи едно пръскане срещу къдравостта по прасковата с 2% бордолезов разтвор. С него
се пръскат и всички костилкови видове срещу кафяво
гниене и съчмянка след пълно опадане на листата.
Може би някой ще възрази, че внасянето на азот есенно
време е противопоказно, но нашата задача е да обработим
клоните и листата, а не да го внасяме като хранително
вещество в почвата. Затова е необходимо дърветата да се
обработват внимателно, като не се допуска голяма част
да попадне в земята. Всъщност нищо страшно няма да се
случи, за разлика от медния сулфат – азотът има висока
степен на летливост и се усвоява едва половината.
Пръскането на вечнозелените растения е противопоказно.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ОПАЗВАНЕТО НА СМОКИНЯТА
ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ
Смокинята понася
лесно летните горещини, но при около
15 градуса под нулата едногодишните
леторасти измръзват.
Понижи ли се температурата до около
минус 20-22 градуса, цялата надземна
част измръзва. Понякога у нас се случват толкова
студени зими дори и на места, които се определят
като възможни за промишлено отглеждане на това
овощно растение. Любителите засаждат и на неподходящи места и до голяма степен успяват, преживявайки разочарования в по-сурови зими. При по-слаби
измръзвания смокинята бързо се възстановява, но допусне ли се загиване на многогодишната дървесина
(стъблата), положението става много сериозно.
За опазването на смокинята от измръзване учените
препоръчват резитба, чрез която се формира т. нар.
стелеща се корона. Тя дава възможност стъблата на
смокиновия храст да се покриват с пръст. Надежден
начин е и обвиването на храста с топлоизолационни
материали. Най-лесно това може да стане с царевични
стъбла, със слама или сено, насипани в импровизиран
кош около храста, но вашата изобретателност може да
включи и други естествени или изкуствени материали.

НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА
ЗА ХРАНЕНЕТО НА КУЧЕ
Когато имате куче, трябва да запомните няколко
важни правила за храненето му. Ето какво е наложително да знаете за храненето на кучето:
Хранене по определено време
Препоръчително е да сложите кучешката храна в
паничката на домашния любимец, преди вие да седнете да ядете. То със сигурност ще дойде с влажен
поглед да ви се помоли да му дадете от вашето хранене, но в никакъв случай не трябва да го правите.
Освен това се старайте винаги да храните кучето по
едно и също време.
Покажете на кучето, че вие го храните
За да научите домашния си любимец да ви възприема като пълноправен стопанин, трябва да му покажете, че вие го храните. Когато му сложите суха храна в
купичката, извикайте името на кучето. Когато то започне да яде, ще разбере, че вашата ръка е тази, която
го храни.
Не прекалявайте с порциите
Придържайте
се към нормата,
която е оказана
от производителя
на мократа или
гранулираната кучешка храна. Често стопаните се
притесняват, че животинката ще остане гладна с това
количество. Но ако кучето ви често преяжда, това
може сериозно да повлияе на кучешкото здраве. Един
от страничните ефекти ще е затлъстяване при кучето.
Специализирана или човешка храна?
Така наречените промишлени храни за кучета са
специално разработени за домашни любимци. В тях
се съдържат всички необходими вещества и микроелементи, от които се нуждае кучето. Ако смесите
кучешката храна с човешка (натурална), може да навредите на здравето му. Например, може да причини
стомашно разстройство при кучето, а дори и язва.
Сменяйте водата на кучето всеки ден
Това е едно от задължителните правила за собствениците на кучета. Винаги оставяйте прясна вода до
купичката му със суха храна. Гранулите почти не съдържат вода, което понякога е истинско мъчение за
домашния ви любимец.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ШИПКА

,Наричат шипката „царица
на билките”, защото ползите от нея върху човешкото
здраве, тонус и хранене
са огромни. В чаша чай от
шипки или дори в шипковия
мармалад се крие огромен
резерв от високото съдържание на витамини, минерали и
полезни киселини. Шипките имат приятен вкус и от векове се
използват в традиционната медицина и кулинария.
Шипката (Rosa canina L.) всъщност е храст с прави или извити
стъбла. Те достигат дължина до 3 м и са покрити с твърди и
бодиливи, а понякога сърповидно извити шипове. Симпатичните червеникаво-оранжеви на цвят плодчета представляват
едносеменни орехчета, затворени в месесто цветно легло,
което се разраства и образува яркочервени сферични плодове. Шипките цъфтят от май до юли, а плодовете узряват през
есента. Обикновено виреят в различни климатични условия и
географски ширини, като може да открием храстите им дори
и на 2000 м надморска височина. Освен в Европа шипките са
разпространени в Азия, Африка и Северна Америка.
Хилядолетия назад във времето хората са използвали шипки за
лечение без дори да познават ценния й състав. Шипки се използвали за лечение на кучешки бяс, а по-късно за лечение на болестни
състояния, известни днес като авитаминози. В Русия с чай от шипка
някога лекували язва, гастрит, колит и чернодробни заболявания.
В Китай плодовете на шипката са се използвали като средство,
подобряващо храносмилането и против появата на глисти, в
Тибет тя била средство срещу атеросклероза, бъбречни заболявания и неврастения. Едни от най-ценните видове шипки
в България са R. pendulina L., R. oxyodon Boiss., R. glauca
Pouri. и др. В българската народна медицина плодовете от
шипка се ценят заради високото им съдържание на витамини
и способността им да укрепва имунната система.
Състав на шипка
Шипките са буквално бомба от полезни вещества. Имат голямо съдържание на витамин С, в резултат на което плодчетата подобряват
окислително-редукционните процеси в клетките и пропускливостта
на капилярите. Допълнителен плюс е тяхното диуретично действие.
Доказано е, че в 100 г плод от шипка се съдържат около 2 г витамин
С - с 30-40 пъти повече, отколкото в червените домати и лимони и
около 300 пъти в сравнение с ябълки.
В плодчетата на шипките се съдържа ценен комплекс от естествен витамин А (около 5-7 мг%) и незаменими мастни киселини
(Омега-3 и Омега-6), в комбинация с мощни антиоксиданти-флавоноиди и витамин Е, важни за здравината и красотата на кожата.
В шипките откриваме още витамините Р, В1 (около 430 мг%),
В2 и К, както и пектин (около 11%), масло (около 2%), органични
киселини (лимонена и ябълчна), захари (предимно захароза,
около 2.5%), дъбилни вещества и минерални соли (около 3.25%),
най-вече калиеви (около 512 мг%), калциеви (около 50 мг%),
фосфорни (около 54 мг%), натриеви (около 47 мг%) и магнезиеви (около 122 мг%) соли. По съдържание на минерални соли
шипката превъзхожда много плодове и зеленчуци.

ЧИЙЗКЕЙК С БОРОВИНКИ

Продукти: бисквити “Еверест” – 300 г, масло – 1
пакет от 125 г, маскарпоне – 250 г, заквасена сметана
– 300 г, пудра захар – 1 каф.
чаша, желатин – 1 бр., сладко
от боровинки
Начин на приготвяне:
Натрошете бисквитите на
много ситно. Може да използвате чопър. Смесете ги с маслото, което трябва да е меко,
докато стане еднородна смес.
Разстелете ги на дъното на форма за торта с подвижен
ринг – 28 см. Притиснете ги добре с лъжица. Сложете
тавата във фризера да стегне за 20 минути.
През това време пригответе крема. Разбийте маскарпонето със сметаната и захарта. Разбъркайте желатина
с 2-3 с.л. вода и когато набъбне го разтопете. Прибавете
го към крема.
Изсипете крема върху бисквитения блат, загладете го
и приберете тавата в хладилника, за да стегне желатина.
Трябва да престои 3-4 часа, най-добре една нощ.
Сложете сладкото от боровинки.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

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:
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!

Влиза мъж с дете във фризьорския салон.
- Подстригване? Бръснене?
- И едното, и другото.
След като приключил фризьорът, мъжът казва:
- А сега подстрижете и детето, а аз ще отида
за вестник.
Минало време, а мъжът не се връща.
- Къде се запиля баща ти? - изгубил търпение,
казва фризьорът на детето.
- Това въобще не е баща ми, - казва изплашено
детето, - Този чичко дойде при мен на улицата и
ми предложи безплатна подстрижка.
- Келнер, няма да ям тази гадост! Извикайте
готвача!
- Безполезно е. И той няма да я яде...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

