
30 юни - 6 юли 2014 г., година (X), 26 /454/

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

За трета поредна година предстои отбеляз-
ването на Деня на чешмата и семейството 
в община Сатовча.    В предвид на това, че 
на територията на общината има изградени 
и функциониращи над  900  чешми и обо-
собени кътове за почивка към тях, както и 
съществуваща традиция в летния период  
да се организират срещи на чист въздух и 
студена вода от близки и приятели  с реше-
ние на ОбС – Сатовча се определи първата 
събота от месец юли – тази година е пети (5-
ти) юли, за Ден на чешмата и семейството. 
Мотивът да бъде определен такъв ден е 

основно за запазване на добрата традиция, 
на добрите взаимоотношения и сбирките, които сплотяват хората и семействата, създаване 
на повече предпоставки за докосване до красивата природа на общината ни и до създаване 
на трайни взаимоотношения – човек, природа  и околна среда.
Със своя брошурка  за денят на чешмата и семейството общинското ръководство прикан-

ва всички жители и гости на общината да отбележат празника, да се порадват на красивите 
кътчета на общината,  да бъдат заедно с близки и приятели, за да се продължи традици-
ята, за да я има и в утрешния ден, за да я оставим с добро и на децата, и на внуците си.

Община Сатовча получи като даре-
ние линейка от  посланика на Сувере-
нен Малтийски орден в България.
Извънредния и полномощен посла-

ник Н.Пр. Камило Дзуколи посети 
Сатовча и лично предаде ключовете 
на линейката на кмета на община Са-
товча д-р Арбен Мименов.  Линейката 
– микробус Фиат Дукато е в добро тех-
ническо състояние и е с необходимото 
минимално оборудване за ефективното 
й използване.  Автомобилът е  изклю-
чително необходим за нуждите на  об-
щина Сатовча, който ще се използва за 
оказване на помощ при пътно-транс-
портни произшествия и за подобряване 
обслужването на нуждаещите се в сфе-
рата на социалното подпомагане. 
Благотворителната дейност заема основно място в дейността на Малтийския орден. 

Сред множеството дейности на ордена са откриване на болници, помощ на страдащите, 
решение на въпроси при хуманитарни и военни кризи. Организациите на Ордена по 
целия свят (Велики приорати, Национални асоциации, служби за спасение и фондове 
за помощ) отговарят за превръщането на всички свои програми в постоянно действащи 
учреждения, като болници, амбулатории и старчески домове,  включващи медицинска 
помощ и социална подкрепа, помощ при катастрофи, в случаи на въоръжени конфликти 
и природни катаклизми - осигуряване на спешна и първа медицинска помощ, помощ 
на възрастни хора, инвалиди и деца в нужда, а също и програми за обучение на хора 
да оказват първа медицинска помощ, подкрепа на бежанци и маргинализирани слоеве 
от обществото, без значение от раса, произход и вероизповедание. Малтийският орден 
провежда дейностите си по тези принципи вече повече от 900 години, работейки с хора 
от всички вероизповедания: мюсюлмани, православни, католици, протестанти и юдеи.
Следвайки своята историческа мисия да помага на болните, бедстващите и най- малои-

мащите  в обществото, Малтийският орден продължава своята дейност, работейки в повече 
от 120 страни, като не пропусна нуждата и необходимостта от помощ в община Сатовча. 
Линейката ще се стопанисва от Общината и ще се  използва предимно за  транспортиране  
на тежко болни лица до здравни заведения и институции, както и  при възникнал пътно 
транспортен инцидент. При необходимост ще бъдат транспортирани и починали лица.

ДЕН НА ЧЕШМАТА И СЕМЕЙСТВОТО
В ОБЩИНА САТОВЧА  

На 26 юни 2014 година се прове-
де заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча прие 

следните решения:
• Прие  Наредба за управление 

и стопанисване на общинските 
горски територии – собственост 
на община Сатовча и Наредба за 
насърчаване на инвестициите в 
община Сатовча, с приложено Заяв-
ление по чл. 9, ал. 1 и реквизитите 
към него.

•  Актуализира    Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите, общинска собственост, в 
община Сатовча през 2014 година. 

• Прие експертна оценка, изгот-
вена от лицензиран оценител, за   
УПИ I от кв. 69 по плана на село 
Сатовча, с площ от 2 550 кв. м, ак-
туван с АЧОС №294 от 27.04.2012 
година в размер на 11 100 лева.

•  Разреши  изработването  на 
ПУП-ПП за напорен тръбопровод 
от „Напоително съоръжение“ село 
Ваклиново до МВЕЦ „Црънча“ и 
даде предварително съгласие за 
учредяване право на прокарване 
напорен тръбопровод от „Напои-
телно съоръжение“ село Ваклиново 
до МВЕЦ „Црънча“ върху имоти – 
общинска собственост.

• Даде съгласие да бъде предоста-
вена земя от общинския поземлен 
фонд, придобита от общината на 
основание отменения чл. 19 от 
ЗСПЗЗ  и  Протоколно  решение 
№10/23.07.2008 година на коми-
сията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на 
наследниците Али Алиев Пазван-
тов – бивш жител на село Кочан и 
Али Алиев Таиров – бивш жител на 
село Осина.

• Даде съгласие да се проведе  
публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на едное-
тажна масивна сграда с площ от 
300 кв. м, находяща се в ПИ с пл. 
№ 267 по плана на село Осина, 
община Сатовча - частна общин-
ска собственост, за шивашки цех 
с начална тръжна цена за месечен 
наем в размер на 225.00 лв. (без 
ДДС), със срок на ползване 10 
години по договор.

• Одобри  задание за изработ-
ването на ПУП и разреши изра-
ботването на проект за подробен 
устройствен  план  за  промяна 
на предназначението на земята 
и план за застрояване за цех за 
обработка на камък, търговски 
обект, ремонтна работилница и 
офиси. 

• Даде съгласие да бъде израбо-
тен изработване на ПУП - ПР за 
прокарване на път през УПИ IX, 
кв. 1 по плана на село Плетена, 
отреден за озеленяване - общин-
ска собственост.

• Изрази мотивирано предложе-
ние, с което предлага опрощаване 
на административно наказание 
глоба  на Румен Каменов Каменов 
от село Плетена, община Сатовча, 
област Благоевград 

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

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 25

Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел превенция и недопус-
кане на удавяния във водните площи на територията на община Сатовча, 
кметът на общината издаде нарочна заповед, с която забрани къпането на 
неразрешени за това места. Забраната важи за язовири, водоеми, естест-
вени разширения на реки и дерета на територията на община Сатовча. 
Съгласно заповедта кметовете на населени места имат задължението на 

всички водни площи да организират поставянето на табели  „Къпането 
забранено”, а по-опасните водни площи да бъдат обезопасени с огради.
Кметовете по населени места  са задължени да организират  чрез 

полските пазачи и еко-полицаите по места редовното обхождане на 
водните площи и при констатиране на нарушения, същите да бъдат 
санкционирани.
Осъществяването на постоянен контрол по заповедта е възложена на 

кметовете по населени места, а цялостното изпълнение и контрол на за-
местник-кмета Илхан Карагьозов.

връзка с насастътъпването на леттнинияя сезон и с цел превенция и недвръзка с ннаса тъъпването на леттнияя сезон и с цел превенция и нед
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ЗА СТУДЕНТИТЕ В ЧУЖБИНА: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ДИСТАНЦИОННИ СТАЖОВЕ В БЪЛГАРИЯ 

В България стартира Програмата за дис-
танционни стажове за български студенти, 
обучаващи се в чужбина в партньорство с 
българския бизнес.
Стажовете не изискват студентите да 

присъстват на място, те ще се провеждат 
дистанционно от държавата, в която сту-
дентите се обучават. Този подход е изцяло 
съобразен с ангажираността и учебния про-
цес, което прави дистанционните стажове 
изключително гъвкави и в същото време 
полезни и ефективни.
Първите 31 дистанционни стажа в 9 про-

фесионални направления вече са обявени 
на Портала за студентски стажове в държавната администрация. 
Цялата процедура по обявяването на възможностите за стаж, кандидатстването, под-

бора, класирането на кандидатите и провеждането на стажа се осъществява онлайн.
Най-търсените са стажовете в областта на информатиката, икономиката и туризма. А 

най-много студенти се търсят от държавите членки на Европейския съюз – Германия, 
Австрия, Франция, Холандия и др.
Целта на инициативата е създаване на по-силна връзка между държавата, бизнеса и 

българските студенти, които са избрали да учат в чужбина, която при подходящи условия 
би могла да се превърне в мост, който да върне младите хора отново в България. Мотото 
на инициативата за 2014 г. е:“България има нужда от вас!“.
Програмата ще съдейства за поддържането на активна връзка с младите българи в 

чужбина, участието им в обществения живот в страната и най-вече допринася за запо-
знаването на българския бизнес с добри практики в различни икономически сектори 
в чужбина, иновативни и нестандартни решения по различни казуси, включително на 
различни и малко разпространени езици.
Краен срок: няма посочен

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
ДВЕ КАПКИ ОЛИО

Един баща изпратил сина си при най-големия 
мъдрец на света, за да му разкрие тайната на 
щастието. Когато младежът пристигнал в двореца, 
влязъл в една голяма зала, пълна с хора, имало 
и музиканти, и танцьори и какво ли още не. В 
центъра на залата седял мъдрецът и разговарял с 
дошлите да го посетят. Младежът се приближил 
и обяснил за какво е дошъл. Мъдрецът му казал:

- Сега съм зает - използвай времето докато чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам 
едно условие - ще ти отговоря на въпроса само ако обиколиш двореца с тази лъжица в 
ръка - и му подал една лъжица. Но внимавай, в нея има две капки олио и ти не трябва 
да ги разлееш.
Младежът обиколил двореца и след три часа се върнал при мъдреца, държейки лъжи-

цата в ръка. Капките олио още били в нея. Мъдрецът го попитал:
- Е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина 

- на градинаря му трябваха 10 години, за да я създаде? Видя ли картините и статуите?“
- Не! - отговорил младежът. - Внимавах да не разлея капките олио!
- Обиколи тогава пак двореца, но този път разгледай всичко - казал Мъдрецът.
И младежът наистина този път обиколил двореца и този път наистина разгледал с 

удоволствие всичко. Но когато се върнал в залата при Мъдреца с ужас забелязал, че е 
разлял капките олио в лъжицата.

- Ето в това е смисълът на щастието - казал му Мъдрецът.
Да съумееш хем да се насладиш на прелестите на света край теб, хем да не забравяш 

и за двете капки олио в лъжицата....

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

1 Юли 2014г.,  Вторник, Ден на билкаря 
и на народния лечител.
Имен ден празнуват: Дамян, Дамянка, 

Козма, Даме, Дамо, Дамчо, Дамянко, Дама, 
Дамица, Дамяна, Кузма, Кузман, Кузмен, 
Кузмин, Кузмо, Кузо.
Православна църква  отбелязва празника 

на братята Св. св. Козма и Дамян.
В  България празникът се почита сред 

народа като Свети Врач и е по-известен като 
Ден на билкаря и на народния лечител.

2 Юли 2014г., Сряда, Световен ден на неидентифицираните летящи 
обекти (НЛО)
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Международния музей на НЛО 

вИстанбул, Турция, публикува предложение за честването му. Годишнина от 
инцидента в Розуел, САЩ (юни — юли 1947), където е намерено катастро-

фирало НЛО.
2 Юли 2014г., Сряда, Международен ден на 

спортния журналист
На този ден през 1924 година в Париж е съз-

дадена Международната асоциация на спорт-
ната преса, която днес обединява почти 150 
национални съюзи. Празникът се отбелязва от 
1995 година по инициатива на Международната 
асоциация на спортната преса.

5 Юли 2014г., Събота, Празник на служителите на МВР
Изграждането на полицейската институция в България 

започва след приемането на Търновската конституция 
/16.04.1879 г./ На 5.07. през 1879 г. с указ №1 на княз Алек-
сандър I Батенберг се сформира Министерството на вътреш-
ните дела като част от първото българско правителство след 
Освобождението. Неговият министър-председател Тодор 
Бурмов става и първият министър на вътрешните работи.  
Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни 
работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; 
управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции 
се осъществяват от административно-полицейско отделе-
ние при МВР и свързаните с него институции. В началото 
на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: 
ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което 
свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела. 
След промените през 1989 г. датата е обявена за празник на МВР. 

6 Юли 2014г., Неделя, Световен ден на целувката 
Целувката си има свой собствен ден и той се отбе-

лязва на 6 юли. Световният ден на целувката за първи 
път се празнува във Великобритания през 1988 година. 
За значението на целувката са изречени много нежни 
и мъдри обяснения. Целувката на двама влюбени е в 
основата на творчеството на най-великите музиканти, 
художници, но и на много учени. 

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА,
ФАРМАЦИЯ И БИОЛОГИЯ   

За стипендиите „Ото Байер“ на фондация „Байер“ могат да кандидатстват 
студенти по биология, химия, физика и други природни науки, а също така 
и студенти по медицина или фармация.

Финансовата помощ се отпуска 
за летни курсове, стажове, учеб-
ни проекти, дипломни работи и 
разработване на докторски тези в 
Германия.
Срокът  на  подпомагане  е  не 

повече от година, а стипендиите 
покриват разходи за живот, път и 
такива, свързани с разработването 
на конкретния проект.
Следващият период за канди-

датстване ще бъде между 1 юни 
и 15 юли 2014 г., а необходимите 

документи включват потвърждение от приемащ немски университет, моти-
вационно писмо, академична справка, резултати от езиков тест, проектно 
предложение и бюджет.
Повече информация за стипендиите може да намерите в раздел „Ото Байер“, 

а за процеса на кандидатстване – в раздел „Условия за кандидатстване“ на 
интернет страницата на фондацията - http://www.bayer-foundations.com
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 27.06.2014 г.



Въпроси: Пенсионирах се през месец май при 13 
изработни дни. Правилно ли е подходено като обез-
щетението за продължителна работа и неизползван 
годишен отпуск ми е изчислено за същия месец май 
чрез определяне на средното брутно трудово възна-
граждение за същия месец, а не за предходния месец 
април. На кой нормативен акт се основава изчисле-
нието за май..?
Отговор: Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда 

брутното трудово възнаграждение за определяне на обез-
щетенията по този раздел е полученото от работника или 
служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, 
предхождащ месеца, в който е възникнало основанието 
за съответното обезщетение, или последното получено 
от работника или служителя месечно брутно трудово 
възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Ако трудовото правоотношение е прекратено през м. 

май брутното трудово възнаграждение за определяне 
на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ следва да е по-
лученото от работника или служителя брутно трудово 
възнаграждение за месец април. 
Обръщаме внимание, че за изчисляване на обезщете-

нието за неизползван платен годишен отпуск чл. 224, ал. 
2 от КТ препраща към чл. 177 от КТ, т.е. в предходния 
месец база е необходимо да са отработени 10 работни 
дни. Ако през м. април няма отработени 10 дни, базата 
за обезщетението по чл. 224 КТ се „измества“ в пре-
дходен месец.

Въпрос: Имам син който е роден на 3.11.2011г.
имам ли право да подам молба за помощ за ото-
пление 2014/2015, кото знам че тази помощ е до 
навършването на 3 години на детето? 
Отговор: Отпускането на целева помощ за отопление 

не зависи от възрастта на детето. Ако Вие отговаряте на 
всички нормативно определени условия и изисквания, 
то няма пречка да получите помощ. Тези условия са 
свързани с доходното, имущественото и здравословно-
то състояние, семейното положение, възрастта, учеб-
ната и трудовата заетост и др. Подробна информация 
е на разположение във всички дирекции за социално 
подпомагане. Подаването на молба-декларация започва 
от 1 юли и приключва на 31 октомври и се извършва 
по постоянен адрес на лицето.

Въпрос: Имам следният въпрос - Интересува ме 
помощта, която се дава еднократно за майки редов-
но обучение дали се полага и за второ дете. Тоест 
една майка, взела веднъж въпросната помощ има ли 
право за следващо дете пак на такава помощ, при 
положение че е редовен студент?
Отговор: Съгласно чл. 8в, ал. 1 от Закона за семей-

ни помощи за деца (ЗСПД), майка (осиновителка) 
студентка, учаща в редовна форма на обучение, има 
право на еднократна помощ за отглеждане на дете до 
навършване на една година, независимо от доходите 
на семейството, когато детето не е оставено за отглеж-
дане в специализирана институция за деца. Правото 
на помощта възниква от датата на раждане на детето. 
Условие за получаване на помощта е към датата на по-
даване на молба-декларацията майката да е записана 
като редовна студентка, което се удостоверява с увере-
ние от висшето училище. Вземанията за еднократната 
помощ за отглеждане на дете до навършване на една 
година от майка студентка, учаща в редовна форма на 
обучение се погасяват в срок шест месеца, считано 
от края на месеца, през който е родено (осиновено) 
детето (чл. 12, т. 7 от ЗСПД). Същевременно, съгласно 
чл. 16а, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона 
за семейни помощи за деца, еднократната помощ 
се отпуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 от ЗСПД в 
размера, определен по реда на чл. 8в, ал. 2 от ЗСПД, 
независимо от броя на родените/осиновените/отглеж-
даните в семейството деца до едногодишна възраст. 
В този смисъл, в случай, че отговаря на условията 
за отпускане на помощта, майката може да получи 
помощта за отглеждане на второ дете.

УВЕЛИЧАВАТ СТАРТОВИТЕ УЧИТЕЛСКИ 
ЗАПЛАТИ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ   

Увеличават стартовите учителски заплати от 1 
септември. Това ще стане факт, благодарение на по-
дписания Колективен трудов договор между МОН, 
работодателските организации и синдикатите от 
системата на образованието.
Според договора ще се променят минималните 

основни заплати на заетите в образованието. Така от 
1 септември младши учител, учител, педагогически 
съветник, ресурсен учител и възпитател ще получа-
ват стартова заплата не по-ниска от 530 лв., старши 
учител и старши възпитател – 555 лв., главен учител 
и главен възпитател – 590 лв., помощник-директор 
– 630 лв., а директор на училища, детски градини и 
обслужващи звена – 680 лв.
Нов момент в Колективния трудов договор е и пра-

вото на учителите при излизане в пенсия да получават 
8 брутни месечни заплати, а не както досега 6 заплати. 
От това право могат да се ползват преподаватели с 
най-малко 10-годишен трудов стаж в едно училище.
При закриване на учебно заведение преподавате-

лите ще получават обезщетение в размер на 2 брутни 
месечни заплати.
Не по-малко от 85 лв. върху заплатата ще получават 

преподавателите с научна степен „доктор”, а „доктор 
на науките” – не по-малко от 100 лв. допълнително.
В документа се поема ангажиментът министерство-

то, заедно със социалните партньори, да предложи на 
Националното сдружение на общините в Р България, 
да разработи политики за въвеждане на статут „за-
щитена детска градина“, както и детските градини 
и извънучилищните педагогически учреждения от 1 
януари 2015 г. да бъдат включени в програмата „Оп-
тимизация на училищната мрежа“, модул „Изплащане 
на обезщетения“.
В Колективния трудов договор се поема ангажи-

ментът да се промени Наредбата за нормите за пре-
подавателска работа. С тази промяна преподавателите 
по история и цивилизация, география и икономика и 
предметен цикъл „философия“ ще имат норматив 684 
часа годишно, вместо досегашните 720 часа.
Променя се и начинът на възнаграждение на пре-

подавателите, които проверяват изпитни работи, 
провеждат консултации или изпитват ученици във 
формите на задочно, кореспондентско, индивидуално 
или самостоятелно обучение.
За работа при тежки и усложнени условия на пер-

сонала, работещ в специалните училища и детски 
градини, се приеха следните промени: учителите във 
възпитателните училища-интернати и в училищата 
към местата за лишаване от свобода ще получават 
допълнително не по-малко от 16 % от минималната 
работна заплата за съответната длъжност.
В училищата и детските градини за деца и ученици 

с нарушено зрение и увреден слух надбавката ще е не 
по-малко от 12% от минималната заплата за длъжност.
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ПЛАЩАМЕ ПО-МАЛКО
ЗА РОУМИНГ

По-ниските цени за роуминг ще плащаме от 1 юли. 
Така от началото на следващия месец цените за изходящи 
гласови повиквания намаляват от 24 на 19 евро цента. 
Входящите обаждания от 0,07 евро спадат до 0,05 евро, а 
кратките съобщения ще са на стойност от 0,06 евро, като 
до сега бяха 0,08 евро.
След седмица някои мобилни оператори в Европа ще 

дадат възможност да се избира отделен договор за разго-
вори в чужбина, преди да пътувате, а когато е възможно, 
ще ви позволят да изберете местен мобилен оператор при 
използването на пренос на данни в роуминг.

Освен това в момента Евросъюзът 
работи по създаването на нови правила, 
които ще доведат до пълното премахване 
на таксите за роуминг от следващата Ко-
леда, за да може навсякъде в Европа хо-
рата да разговарят, изпращат съобщения 
и използват интернет все едно са у дома.
От началото на следващия месец влиза 

в сила нова цена на мегабайт за пренос на 
данни в роуминг - от 45 намалява на 20 

евроцента, таксувани на използван килобайт. За да бъдете 
предпазени от прекалено високи сметки, стойността на 
обема на изтеглените данни на вашето мобилно устройство 
е ограничена в целия свят до 50 евро (или равностойността 
в друга валута), освен ако не сте се договорили за разли-
чен лимит с вашия оператор. Предвижда се, когато се и 
при достигане на 80% от договорения лимит, абонатът да 
получава предупреждение.

БОЛНИЧНИТЕ САМО ПО ИМЕЙЛ 
От 1 януари лекарите вече няма да издават хартиени 

болнични листове, а ще изпращат документите на хората 
електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Над-
зорния съвет на Националния осигурителен институт.
Болничните ще се приемат в НОИ по електронен път. 

Това би трябвало да ускори 
изплащането на парите на 
хората в болнични. В момента 
срокът за плащане е 15 дни 
след представяне на бланката 
в института. Реално е по-дъ-
лъг, защото преди това тя се 
дава на работодателя, който 
пък я представя в НОИ.
След това служител на оси-

гурителния институт трябва 
да въведе данните на ръка, 
преди да бъде наредено пла-
щане към болния човек. При 

електронния болничен тази процедура отпада, обясниха 
от НОИ, но не се нагърбиха с разчет за колко дни ще става 
обработката на електронните документи и изплащането 
на парите.
Електронните документи ще постъпват направо в оси-

гурителния институт, без да отиват при работодателя. За 
фирмите е предвидено лекарите да попълват формуляр, 
подобен на извинителна бележка. При желание той ще 
може да бъде даван на хартия на болния, който да го 
предаде на работодателя, но щяло да има възможност 
документът да се прати по електронна поща и на личния 
състав на фирмата.
Наредбата трябва да бъде одобрена от Министерския 

съвет и да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Лекарите, които 
нямат компютри или интернет в кабинетите си, ще получат 
6 месеца отсрочка да си осигурят техника и връзка, пред-
вижда одобреният от НОИ документ. През това време те 
ще издават хартиен документ за НОИ, но той няма да е 
вече ценна книга, какъвто е в момента.

ПРЕМАХВА СЕ РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ТЕЛК
НА ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ     

Очаква се промяната да съкрати сроковете за освиде-
телстване на болните
Правителството измени Правилника за устройството 

и организацията на работа на органите на медицинската 
експертиза и на регионалните картотеки на медицин-

ските експертизи.
Промените предвиждат 

премахване на разделе-
нието на териториалните 
експертни лекарски ко-
мисии (ТЕЛК) на общи и 
специализирани (за очни 
заболявания, за психични 
заболявания и за специ-
фични и неспецифични 

белодробни заболявания). Също така се предлага екс-
пертизата на вида и степента на увреждане/степента на 
трайно намалена работоспособност на лицата с очни, бе-
лодробни и психични болести да се извършва занапред 
от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност 
по съответните заболявания.
Премахването на разделението на ТЕЛК на общи и 

специализирани трябва да доведе до съкращаване на 
сроковете, в които се освидетелстват лицата с очни, 
белодробни и психични болести, до оптимизиране на 
разходите за подготовката им за освидетелстване пред 
ТЕЛК и на разходите, свързани с финансирането на 
дейността на ТЕЛК.
В Проекта намират отражение и направените с Наред-

ба №40 от 2004 г. промени, свързани с възможността 
при извършването на медицинската експертиза да бъдат 
използвани резултати от изследвания и консултации, 
извършени през последните 12 месеца, които са налични 
в медицинската документация при личния (лекуващия) 
лекар на лицето.
Проектът на Постановление е разгледан на заседания 

на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
и на Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2014 г.

До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

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

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

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
юни 2014 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за юни 
2014 г.

Въпрос: Наша служителка, която установи 
след преглед и изследване, че е бременна иска да 
ползва отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ, когато и 
се налага да ходи в работно време на медицински 
прегледи и изследвания. Какви документи трябва 
да представи пред работодателя и на кое основание 
работодателя да издаде заповед за отпуск. Трябва 
ли болничен?
Отговор: Съгласно чл. 157, ал. 2 от Кодекса на 

труда /КТ/, работодателят е длъжен да освобождава 
от работа бременна работничка или служителка, 
както и работничка и служителка в напреднал етап на 
лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е 
необходимо те да се извършват през работно време. За 
това време на бременната работничка или служител-
ка, както и на работничка и служителка в напреднал 
етап на лечение ин-витро, се изплаща възнагражде-
ние от работодателя в размера по чл. 177 КТ, който 
предвижда, че за това време работодателят заплаща 
на работника или служителя възнаграждение, което 
се изчислява от начисленото при същия работодател 
среднодневно брутно трудово възнаграждение за по-
следния календарен месец, предхождащ ползването 
на отпуска, през който работникът или служителят 
е отработил най-малко 10 работни дни. В § 1, т. 13 
от допълнителните разпоредби на КТ е пояснено, че 
„Работнички и служителки в напреднал етап на ле-
чение ин-витро“ са работнички и служителки, които 
са в етап на лечение чрез методите на асистирана 
репродукция, включващ периода от фоликуларната 
пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 
дни. Разпоредбата на чл. 313а, ал. 1 КТ предвижда, 
че бременната работничка или служителка, както и 
работничка и служителка в напреднал етап на ле-
чение ин-витро, ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2, 
чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и 
чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си 
пред работодателя с надлежен документ, издаден от 
компетентните здравни органи – личният лекар или 
лекарят, наблюдаващ бременността. Заповедта се 
издава на основание чл. 157, ал. 2 КТ.



причината за 
гнева си. Кое 
го е довело до 
враждебност в 
игрите с други-
те деца.
Предложете 

на детето да 
нарисува това, 
което го е ядо-
сало. Обикно-
вено детайлите 
изскачат в детската рисунка.
Ако източникът на гнева сте вие, мили родители, 

поискайте прошка от детето, т.е. научете го да може 
да прощава.
Много често хората, както деца, така и възрастни, 

си мислят, че единственият начин във взаимоотно-
шенията е да бъдат печеливши, т.е. да надделяват в 
„битката”.
Детският писък, плач, ритане целят да се преодо-

лее родителската воля. Този маниер се запазва, кога-
то детето разбере, че това е начин да накара родителя 
да отстъпи.
Консултация с психотерапевт би могла да ви по-

могне да научите повече за начините да се справяте с 
гневните пристъпи, както на детето, така и на вашите 
собствени.
Детският негативизъм не може да бъде победен с 

родителски викове и обиди. Всеки има емоции, но 
може да се научи да ги контролира и да реагира инте-
лигентно. Не забравяйте, че детето трябва да усеща 
постоянно вашата любов. Извадете го от ситуацията, 
разсейте го от гнева. 
Задължение на родителя е да отглежда и възпитава 

децата си и в емоционална „грамотност“. Да създава 
у тях чувство на любов, свобода, увереност и умения 
за независимост. Родителите трябва да слязат на ни-
вото на детето, за да бъдат щастливи заедно. Общу-
ването им да бъде градивно без наказания, епитети и 
заплахи.

ЛЕТНИ РЕЗИТБИ ПРИ
ОВОЩНИТЕ ДРЪВЧЕТА

През лятото се провеждат ня-
колко прочистващи операции 
при овощните дръвчета. Най-
рано се прави филизене. То се 
състои в премахване на младите 
леторасти, които се наричат фи-
лизи. Извършва се, когато дъл-
жината им е около 5-6 см. С тази 
операция се премахват леторас-
ти, израстващи на неподходящи 
места в короната или пречещи 
на развитието на леторасти.
Пензирането представлява премахване на растежния 

връх на силно растящи леторасти, заедно с последните 
му 2-3 листенца. Целта е да се прекрати растежът и си-
лата да се пренасочи към ускоряване на съзряването и 
образуването на плодни пъпки върху летораста. Важно 
е тази операция да се извърши до края на юни, когато е 
периодът на засилен растеж.
Резитба на зелено е отстраняването на отделни сил-

ни леторасти с цел просветляване на короната. Така се 
създават условия за по-добро изрязване на плодните 
клончета и подобряване на качеството на плодовете, 
намиращи се във вътрешността на короната.
За по-добро оформяне на короната може да се при-

ложи и отклоняване на зелените леторасти, като те се 
прикрепят или привържат, за да се насочат в желаната 
посока за развитие.

АЛУМИНИЕВОТО ФОЛИО -
ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО

Алуминиевото фолио е незаменим помощник в кух-
нята . С негова помощ лесно и здравословно се при-
готвят месо, зеленчуци и риба, без да се използва из-
лишно количество мазнина.
Приготвените във фолио продукти стават крехки и 

ароматни. Достатъчно е да сложите продуктите във 
фолиото, да добавите подправките и няколко капки 
мазнина и след няколко минути във фурната ще се 

получи ароматно и вкусно 
ястие.
Когато се използва алу-

миниево фолио за запича-
не на продуктите, отпада 
необходимостта от дълго 
чистене на загорелите маз-
нини по тавата.
Алуминиевото фолио 

се използва като капак за 
тавите, когато не искате 
ястието във фурната да се 

препече. Достатъчно е да покриете тавата с парче фо-
лио, за да предпазите ястието или сладкиша от прега-
ряне.
Алуминиевото фолио е удобно за съхраняване на 

готови вече ястия – достатъчно е да покриете с него 
тавата, и да я сложите в хладилник, за да не се раз-
пространява миризмата от това ястие върху останали-
те продукти.
Алуминиевото фолио, както е ясно от наименовани-

ето му, съдържа алуминий.
Топлинната обработка на продукти, които съдържат 

киселина – например домати, не е безопасна от здра-
вословна гледна точка, ако се прави във фолио.
При приготвяне на продукти, съдържащи кисели-

на, във фолио, се получава проникване на алуминий в 
продуктите. Високите нива на алуминий са вредни за 
човешкия организъм.
Излишъкът на метали в организма води до наруша-

ване на работата на нервната система, може да пре-
дизвика заболяване на бъбреците и на други важни 
органи.
Излишъкът на алуминий се отразява зле на нервната 

система и на мозъчните клетки и според някои изслед-
вания може дори да предизвика болест на Алцхаймер.
Алуминият може да се отлага в тъканите и след из-

вестно време да стане причина за заболяване на мозъ-
ка. Излишъкът от алуминий може да предизвика об-
риви по тялото, разстройства на стомаха и да причини 
увреждания на костите.
Но ако не готвите абсолютно всеки ден домати и по-

добни продукти, които съдържат киселина, в алуми-
ниево фолио, нямате основания да се притеснявате за 
здравето си.

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ
ПРИ АНЕМИЯ  

Храненето е много важно при анемия или при ма-
локръвие. Човек трябва да си създаде пълноценно и 
здравословно меню, най-вече с храни, богати на же-

лязо. Източници на желязо са 
говеждият черен дроб, лещата, 
всички бобови храни, сушени-
те бели гъби, кълновете, пше-
ницата, прасковите, доматите, 
зелените подправки. По-малки 
количества желязо се съдържат 
в говеждото месо, яйцата, ръжта, 
овесените ядки, бадема, фурми-
те, маслините, стафидите, сливи-
те, орехите, дините.
Препоръчително е всички тези 

храни да бъдат неразделна част от 
ежедневното меню на пациента. 
Освен желязо обаче в кръвотво-
ренето вземат участие и такива 
микроелементи, като мед, цинк, 

манган и кобалт. Те се съдържат във вишните, фъстъ-
ците, царевицата, елдата, черния дроб, граха, кайсиите, 
зърнените растения. Изключително голямо количество 
манган може да се намери в пшеничните и оризовите 
кълнове. По-малко - в бобовите, зеленчуците и пло-
довете. Много мед се съдържа в месото от домашните 
птици и кози, по-малко - в говеждия и свинския черен 
дроб, яйцата, немазната риба, орехите, гъбите, карто-
фите, говеждото, свинското и овчето месо.

НАЧИНИ ЗА УСПОКОЯВАНЕ
НА ДЕТСКИЯ ГНЯВ

Гневът е естествена емоция, но неконтролирани-
ят гняв може да доведе до болести. Поставете се на 
мястото на детето и разберете ситуацията от неговата 
гледна точка. Стремете се към това, дори и да не смя-
тате, че сте символ на мира и спокойствието.
Много родители ще ви потвърдят, че шамарът не 

довежда до успокояване, нито предотвратява следва-
щите гневни изблици от плач, хвърляне на предмети, 
ритане, крещене, удряне. Клекнете до него и го попи-
тайте какво става. Дайте му възможност да ви обясни 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Босилек
Ocimum Basillicum

Описание:  Едногодишно тревисто растение с 
характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, че-
тириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е 
прекъснато, класовидно, образувано от малкоцвет-
ни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. 
Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви 
орехчета. Цъфти от юни до 
август. 
Разпространение: От-

глежда се из градините като 
декоративно растение и 
подправка. Произхожда от 
Азия.
Употребяема част: Из-

ползват се цъфтящата над-
земната част, отрязана на 
около 20 см от върха, без 
долните одървенели части 
от стъблото. 
Действие: Противовъзпалително, спазмолитично, 

апетитовъзбуждащо и други, които се дължат на 
етеричното масло. 
Приложения: Босилекът се употребява при задух, 

кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и 
пикочния мехур, газове, безсъние, диария.
Притежава антиспастично действие при хроничен 

бронхит с изразен бронхоспазъм (кашлица, коклюш).
Усилва сърдечната дейност при заболявания на 

миокарда.
Според българската народна медицина сок от 

пресни листа на босилек се използват при гнойни 
възпаления на средното ухо, както и при труднозаз-
дравяващи рани.

•  възбуждане на апетита, лечение на хронични 
колити, гастрити и ентерити 

•  при кашлица и бронхиална астма 
•  при възпаление на пикочните пътища, зъбобол, 

хрема, ангина.
Външно приложение: Препоръчва се за жабурене 

при зъбобол и за гаргара при болки в гърлото, за нала-
гане при кожни обриви, за бани (в примес с мащерка и 
мента във ваната), при нервни разстройства. Сокът се 
препоръчва при гнойно възпаление на средното ухо. 
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от билката 

се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа. Пие се 
по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно, под-
сладено с мед. 
Внимание! Приета в големи количества билката е 

токсична! Да се употребява само по лекарско пред-
писание.

ИКОНОМИЧНА ЯХНИЯ ОТ ЛЕЩА
С ЧЕСЪН И ЧУБРИЦА

Продукти:
- 1 ч.ч. леща
- 6 ч.ч. вода
- 1 глава лук
- 4 скилидки чесън
- 1 дафинов лист
- 1 с.л. чубрица
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. сол
- 4 с.л. олио
Приготвяне:
Лещата (1 ч.ч.) се измива и се залива с водата (6 ч.ч.) в 

дълбока тенджера. Поставя се да заври, заедно със ситно 
нарязаните лук (1 глава) и чесън (4 скилидки).
Щом лещата се свари, към нея се добавят олиото (4 

с.л.), а също и подправките - сол (1 ч.л.), червен пипер 
(1 ч.л.), чубрица (1 с.л.) и дафинов лист (1 бр). Готви се 
на тих огън няколко минути, като по желание на порции 
се добавя брашно (около лъжица или две според вкуса), 
за да се сгъсти.
Лещата се сервира гореща или студена, като по желание 

се поднася, поръсена със ситно нарязан магданоз.

Треньорът на футболен отбор говори с възпита-
ниците си преди мача:

- Днес е рожденият ми ден и най-добрия подарък, 
който можете да ми направите e победа тази вечер.

- Сори, тренер, да беше казал по-рано, вече ти 
купихме вратовръзка.

Мъж сяда пред телевизора, за да гледа повторе-
нието на мача, който е изпуснал. Жена му го пита:

- Искаш ли да ти кажа резултата от мача?
- Не, не искам. Мачът няма да ми е интересен. 

Остави ме да гледам!
- Както искаш. Но гол няма да видиш...


