
13 млн. лв. ще бъдат осигурени по 
бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2015 г., за 
да бъде обезпечено финансирането на 
социалната услуга „Личен асистент” 
до стартирането на новите операции 
по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
Те ще бъдат предоставени на общи-
ните чрез 
Агенцията 
за социално 
подпомага-
не на потре-
б и т е л и т е , 
за които е 
извършена 
с о ц и а л н а 
оценка по 
п р о е к т а 
„Подкрепа 
за достоен 
живот” по 
ОП „Раз-
витие на 
човешките 
р е с у р с и ” 
2 0 0 7 - 2 0 1 3 
г. По този начин ще се осигури не-
прекъсваемост на финансирането до 
отпускането на средствата по новата 
оперативна програма.
Потребители на услугата са хора с 

90 и над 90 на сто трайно намалена 
работоспособност с определена чуж-
да помощ, лица с по-нисък процент на 

трайно увреждане, но с установена не-
възможност за самостоятелно обслуж-
ване, деца на възраст до 16 години с 
50 на сто и над 50 на сто вид и степен 
на увреждане или деца на възраст от 
16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на 
сто степен на трайно намалена рабо-
тоспособност с определена чужда по-
мощ или с установена невъзможност 

за самостоя-
телно обслуж-
ване.
Пр и н о с ъ т 

на предоста-
вяната услуга 
„личен асис-
тент” е от осо-
бена важност 
за подобрява-
не качество-
то на живот 
на хората с 
увреждания , 
включително 
и деца, които 
се нуждаят 
от постоянна 
грижа в еже-

дневието си. Социалната услуга дава 
възможност хора от всички общини на 
територията на страната, включително 
и на живеещите в отдалечени и малки 
населени места, в които предоставяне-
то на социални услуги е по-ограниче-
но, да получат реална подкрепа в до-
машна среда.
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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ИНФОРМАЦИЯ     
На вниманието на гражданите на община Сатовча  относно промяна  на гра-

фика за движение на влаковете на територията на Област Благоевград:
Отмяна на влакове 
- София 11:45 – Благоевград 14:00 (БВ 5623);
- Благоевград 16:00 – София 18:23 (БВ5622);
- София 04:48 – Благоевград 08:08 (ПВ 50111);
- Кулата 19:30 – Дупница 22:00 (ПВ 50134);
- Петрич 14:08 – Благоевград 15:55 (КПВ 50242);
- Благоевград 14:10 – Петрич 16:05 (КПВ 50243);
- Дупница 16:36 – Благоевград 17:15 (КПВ 50245);
- Благоевград 18:15 – Петрич 20:08 (КПВ 50247);
- Кулата 14:05 – Ген. Тодоров 14:19 (КПВ 50252);
- Ген. Тодоров – 15:55 – Кулата 16:10 (КПВ 50255);
Отмяна по част от маршрута
- Благоевград 08:37 – Дупница 09:23 (ПВ 50132) – 

предишен маршрут Петрич  - Дупница.

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ 2015 Г. СЪС СРЕДСТВА

ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

На 16.01.2015 г. в СОУ”Свети Климент 
Охридски” село Слащен, община Сатовча 
учениците от  XII ”б” клас представиха: 
Литературно четене върху поезията на 
Елисавета Багряна. Гости на мероприя-
тието бяха: господин Арбен Мименов- 
Кмет на община Сатовча, Директорът на 
училището -  господин Недко Хаджиев, 
бивши и настоящи учители, обществени-
ци, родители и ученици. Чрез презента-
ция върху живота на Елисавета Багряна 
и рецитиране на стихотворения, включе-
ни в стихосбирката”Вечната и святата”, 
участниците в литературното четене ни 
пренесоха в творческия свят на Багряна, 
определяна като ”волната сестра на вятъ-
ра”. Стиховете, в които Багряна разкрива 
своята лирическа героиня като „стихия” 
накараха присъстващите да „полетят” с 
нейната волност и красота. Багрянина-

та лирическа героиня е изцяло отдадена 
и на любовта- магия, любовта- доверие. 
Стихотворенията за любовта ”Унес”, 
„Любов” и „Реквием” и снимките за фон, 
както и придружаващата музика, завла-
дяха душите и сърцата на зрителите и 
всеки  за миг се оказа във владенията на 
любовта - магия. Майчиното чувство и 
майчинството също намира важно място 
в стихосбирката й „Вечната и святата“. 
Творби като”Майчина песен”, „Жертва-
та” и „Вечната” просълзиха присъства-
щите.  Литературното четене завърши с 
обобщаващите думи за голямата българ-
ска поетеса: „ Багряна изгря като силна, 
самостоятелна звезда, която не можеш да 
сбъркаш с никоя друга на поетическия 
небосклон. Нейната поезия е светъл химн 
на живота във всичките му разнообразни 
измерения.”

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”
ОБЩИНСКА  БАЗА  НА  М .  ПЛЕТЕНСКИ  ЧАРК

ДО  СЪРЦЕТО  НА  ПРИРОДАТА
Кой ли не е търсил глътка от-

дих сред величествената при-
рода на Родопите? Да отпочине 
на сянка до чешма, да чува как 
бистрата вода не спира да влива 
живот. Да се радва на закачли-
вото слънце, което ту пробляс-
ва, ту се скрива зад боровите 
клони. Да се потопи в мира и 
съвършенството на балкана. Го-
рата се отплаща щедро на всеки 
свой посетител с чист и свеж 
въздух, тишина и уединение.
Без да губите и минута време, 

вземете си почивка на едно та-
кова магично място – туристи-
ческа база „Плетенски чарк“. 
Разположена е в местността „Плетенски чарк“ и се стопанисва от Общинска ад-
министрация Сатовча. Базата бе обновена по проект „Сатовча – мост между стра-
ни и туристически дестинации“, финансиран по Програма ФАР, Трансгранично 
сътрудничество с Република Македония.
Центърът предлага много и разнообразни туристически услуги, свързани с бита 

и културата на нашето население. Сградата може да се използва и за детски еко-
логичен лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, които желаят 
да подготвят сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и други ястия 
по сатовчански рецепти, както и да берат горски билки и плодове. Легловата база 
на „Плетенски чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред приро-

дата, подходящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. 
Местността се намира в близост до най-високата част на общината - връх 
Унден. Базата ще ви подари минути на вътрешен мир, ще успокои напрег-
натите мисли. Като водата - оставена в покой, тя е естествено прозрачна и 
бистра, в хармония с всичко около нея.
Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466



Обява за работа
Собственик на кравеферма от гр.Павел баня предлага работа 

на семейство за обслужване на кравефермата срещу заплащане. 
Предлага обзаведена къща за живеене с необходимите условия за 
живот (кухня, две стаи и санитарен възел) без наем. Ако семей-
ството има дете, то може да ходи на училище в гимназията в града. 
Кравефермата се намира на 2 км. от Павел баня. 

 Телефон за връзка: 0888/ 811-566, Младен Демирев

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ 2014-2015   
Краен срок: 30 януари 2015 г. 
Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финан-

сиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното 
разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кан-
дидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения 
(бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада 
в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво 
управление на природните ресурси и природозащитно образование. 
Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част 

или всички дейности по дипломната работа, да засяга и територията на Централна и/или 
Западна Стара планина. 
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
 

СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИ-
ЛАКТИКА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА    
Краен срок: 31 януари 2015 г. 
Европейският център за профилактика и контрол на 

заболяванията е агенция на ЕС, насочена към укрепване 
на защитните сили на Европа срещу инфекциозните бо-
лести. Тя е със седалище в Стокхолм, Швеция. 
Могат да кандидатстват наскоро завършили висшисти, 

които са граждани на една от държавите-членки на ЕС, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, 
Турция и Черна гора. 
Възнаграждение: 1 456,71 евро на месец, пътни.

СВЕТОВНАТА БАНКА НАБИРА СТАЖАНТИ
Световната банка започна набирането на кандидати за 

своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са 
платени и са насочени към студенти, които се интересуват 
от социални и икономически въпроси и които са граждани 
на страните акционери в Световната банка. Кандидатите 
трябва да притежават бакалавърска степен и да са запи-
сани редовно обучение магистратура или докторантура. 
Крайните срокове за лятната стажантска програма (юни-
септември) са от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) 
- от 1 септември до 31 октомври всяка година.
Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човеш-

ките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални 
науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор 
и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
От Банката съобщават, че стажантите ще получават почасово заплащане и, където е 

приложимо, компенсация за пътни разноски. Одобрените кандидати ще покриват сами 
разходите за издръжка. Повечето търсени позиции са във Вашингтон с минимална 
продължителност на стажа от четири седмици.
Всички заявления трябва да бъдат подавани по електронен път. За повече информация 

посетете уебсайта на банката.

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

20 Януари 2014г., Вторник, Петльовден - Св. патри-
арх Евтимий Търновски
Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, 

Ефтимия
Този ден е посветен на паметта на Преподобни Евтимий 

Велики, роден в град Милетин и живял през V век, както и 
на паметта на българския патриарх св. Евтимий Търновски 
(ок.1327 - 1402). По народному празникът е известен като 
Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларов-
ден. Последните три названия са свързани с основната 
обредна практика - жертвоприношение на петел.
Петел се коли във всяка къща с мъжка челяд. Обикновено жертвеният акт 

се извършва на къщния праг, който според традиционните народни схващания 
разграничава усвоеното пространство на дома от дивата природа. Петелът се 
коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, което трябва да отговаря на 
изискването за „полова чистота“, т. е. момчето не трябва да е имало сексуал-
на връзка. В ситуацията на обреда юношата се нарича „петелар“. След като 
заколи птицата, той прави кръстен знак с нейната кръв по челата на всички 
момченца в къщата, за да бъдат здрави през цялата година. С кръвта на петела 
се рисуват кръстове и по външните страни на вратите и портите. 

21 Януари 2014г., Сряда, 
• Международен ден на пре-

гръдката
Прегърнене човека до вас, даже 

да не ви е много близък. Прегръд-
ката е символ на топлота и при-
ятелство, дарява доверие и обич. 
Чух една китайска мъдрост: „Ние, 
хората , сме родени като ангелите, 

с едно крило. За да полетим, трябва да се прегърнем...“
Прегръщайте се, не само днес, а всеки ден! Прегръщайте се!
Имаме нужда от четири прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда 

от осем прегръдки, за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от 
дванадесет прегръдки всеки ден, за да растем...
Да прегръщаш е здравословно. Прегръдките помагат на имунната система, 

правят те по-здрав, лекуват дапресията, намаляват стреса, помагат да заспиш 
по-лесно, въодушевяват, подмладяват, нямат неприятни странични ефекти. 
С една дума, прегръдките са вълшебно лекарство. Да прегръщаш е нещо на-
пълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без пестициди, 
без консерванти, без искуствени съставки, и е 100 процента здравословно. 
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма ба-
терии, които да се изтощават, няма нужда от профилактични прегледи, има 
ниска консумация и висока производителност на енергия, няма инфлационни 
процеси, от него не се напълнява, няма месечни вноски, не са необходими 
застраховки, защитено е от кражба, не се облага с данъци, няма замърсяващ 
ефект и , разбира се, има стопроцентова възвращаемост.....

• Ден на родилната помощ
Чества се официално от 1951 г. на Бабинден - 

тогава на 8 януари. 
С въвеждането на Григорианския календар 

през 1916 г., датата се измества с 13 дни напред. 
Българската православна църква приема тази 
промяна през 1968 г. Така се стига до отбелязва-
нето на Бабинден на две различни дати, добили 
гражданственост според двата календара - на 8 
януари (денят след Ивановден по църковния ка-
лендар) и на 21 януари, който от 1951 г. се празнува по гражданския календар 
и като Ден на родилната помощ.
В деня на празника се отдава почит на хората, допринесли за развитието 

на родилната помощ в България.
25 Януари 2014г., Неделя, Световен ден на средствата за масова инфор-

мация и Ден на българското радио
На 25 януари 1935 г. цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръсква-

нето в България става държавна собственост. В резул-
тат на този указ се поставя началото на Българското 
национално радио. Първата българска радиостанция 
носи името „Радио София“
На 25 януари, отбелязваме Денят на Средствата за 

Масова Информация, които отдавна не се изчерпват 
с радиото и печатната преса. В съвременния свят 
информацията ни залива отвсякъде и наистина е „ма-
сова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, 
безброй радиостанции и дори лични блогове. Имаме 
широк достъп на много и всякаква информация.

.
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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

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - КАМЪНИ В ДЖОБОВЕТЕ
Една легенда разказва за двама странници, които били тръгнали на дълъг път. Стигнали 

до долина, където течал поток. Двамата слезли от конете си и дълго пили от свежата вода. 
Изведнъж чули глас, който им казал да вземат камъни от потока. След това да ги сложат в 
джобовете си. Мъжете не разбрали от къде идва гласа, 
но го послушали и сложили в джобовете си по няколко 
камъка. “Това, което правите сега, ще ви донесе и голяма 
радост и голяма мъка.” – казал им още гласът.
Странниците продължили пътя си и на другия ден 

бръкнали в джобовете си. Вместо грубите и студени 
камъни, в дланите си държали скъпи диаманти и руби-
ни. Тогава двамата разбрали какво искал да каже гласът 
край потока. Те се зарадвали на скъпоценностите, но 
и усетили голяма мъка, че не са взели повече камъни.
Това, което правим като добри и праведни дела, може 

да не ни изглежда изгодно. Може би възприемаме хрис-
тиянските ценности като обикновени камъчета. Има ги в изобилие и никой не си прави труда 
да ги събира. Може би се чудим за какво са ни, след като прибавят тежест на и без това 
дългият ни житейски път. Може би завиждаме на безбожниците, които подритват камъчета 
и се движат с празни джобове, но с пълни банкови сметки. Като че ли, не им тежи нищо.
На кръстопът между изминала и нова година, имаме шанс за размисъл и равносметка. 

С какво пълним джобовете си?
С хартийки и бележки за кратковременни проблеми, със скътани жълти стотинки, със 

агресия към шофьорите на пътя, с пропилени мигове …
Един ден ще видим как някои предмети се превръщат в пепел, а други ни правят неиз-

меримо богати. Духовно богати.
«Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където 

крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда 
не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището 
ти, там ще бъде и сърцето ти.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 07.11.2014 г.
 “   ”  .    

  :  0751 / 61261

.     – 1  

1      
.     -   – 30  

11    
14 , /     
3      
1     
1 ,     



Въпрос: През февруари навършвам годините за пен-
сиониране. Въпроса ми е след като правителството 
прие промените работодателя да не прекратява 
трудовото ми правоотношение, за да мога да се 
пенсионирам ще ми изплати ли полагащото ми 
обезщетение от 6 заплати или не?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. Обезщетението по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж.
От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, 
ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето 
да преустанови упражняването на трудова дейност.
Поради това, че изискването за прекратяване на оси-
гуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ 
е отменено и лицето не е постъпило на работа като 
пенсионер, мнението ни е, че има право на посоченото 
по-горе обезщетение, щом като при прекратяване на 
трудовия договор отговаря на изискванията на ал. 3 
на чл. 222 от КТ.
Преценката относно правото на работника или служи-
теля при прекратяване на трудовото му правоотноше-
ние да получи обезщетение от две или шест брутни 
заплати се извършва от работодателя във всеки отделен 
случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, 
въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. 

Въпрос: Какво се предвижда за хората с увреждания 
в работоспособна възраст през 2015г.?
Отговор: Професионалната реализация на безработ-
ните лица с увреждания е сред основните приоритети 
на политиката по заетостта. В тази връзка в Нацио-
налния план за действие по заетостта през 2015 г. са 
предвидени програми и мерки за субсидирана заетост, 
насочени към тях, за които е предвидено финансиране. 
За допълнителна информация по темата Ви препо-
ръчвам да следите сайта на Агенцията по заетостта 
(www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ 
„Програми и проекти“ и „Мерки за заетост“. 

Въпрос: Над 3 години работя на трудов договор 
чл.67 ал1 т1 и като лице на свободна професия - 
консултант. От 01.01.15 прекъснах дейността 
на свободната професия и ми предстои смяна на 
постоянната работа. Новото работно място е 
рисково и ако ме съкратят след време ще получавам 
ли обезщетение и какво?
Отговор: За да получавате обезщетение за безработица 
трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно 
чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да 
имате внесени или дължими осигурителни вноски във 
фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през послед-
ните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и 
да имате регистрация като безработен в Агенцията по 
заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или професионална пенсия за ранно 
пенсиониране в Република България, или отпусната 
пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате 
трудова дейност, за която да подлежите на задължи-
телно осигуряване.
Следва да имате предвид (съгласно чл. 54б, ал. 3 от 
КСО), че безработните лица, чиито правоотношения 
са били прекратени по тяхно желание или с тяхно 
съгласие, или поради виновното им поведение, на 
основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса 
на труда, получават минималния размер на паричното 
обезщетение за безработица за срок 4 месеца. 
Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигу-
ряване, ако по време на получаване на паричното обез-
щетение за безработица лицето започне да упражнява 
дейност - основание за задължително осигуряване, 
която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, 
изплащането на паричното обезщетение се възстановя-
ва за оставащия към датата на прекратяването период, 
ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта 
е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на 
трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след 
този срок по неуважителни причини, изплащането на 
паричното обезщетение се възстановява от датата на 
новата регистрация за оставащия към датата на прекра-
тяването период, намален със закъснението.
Размерът на паричното обезщетение за безработица и 
периодът, през който ще се получава то се определят 
от териториалното поделение на НОИ, занимаващо се 
с обезщетения за безработица. Координати за връзка 
ще намерите на адрес (www.noi.bg)/ рубрика „Контак-
ти”. Също така може да ползвате информация и чрез 
Контактния център на Националния осигурителен 
институт (тел. 02/ 926 10 10).

  БЕЗ САНКЦИИ ЗА ЛЕКАРИ ПРИ НЕПРАВИЛНО 
ПОПЪЛНЕНИ ЕЛЕКТРОННИ БОЛНИЧНИ

Няма да бъде допуснато да се въведе санкциони-
ране на лични лекари заради неправилно попълнени 
болнични листове поне в първите два месеца след 
въвеждането на електронния им формат. 
Установен е и друг проблем с електронните бол-

нични листове - от НОИ връщат като некоректни 
болничните, които се издават на човек за гледане 
на болен над 18 години, защото от осигурителния 
институт най-вероятно не са въвели съответния код 
информация за този вариант.
Електронното издаване на болнични листове стар-

тира от началото на тази година, но реално влезе в 
употреба на 5 януари - първият работен ден за 2015 г. 
Още тогава лекари от различни краища на страната се 
оплакаха, че има проблем със софтуера и не могат да 
издават документите. От НОИ обясниха на лекарите, 
че имат възможност да подават болничните не само 
онлайн, но и на електронен носител в регионалните 
структури на института.
Идеята на нововъведението е да се съкрати проце-

дурата за изплащане на обезщетенията от НОИ от 15 
на 5 работни дни.
От началото на годината до 11 януари в електронния 

регистър на НОИ са постъпили над 46 000 болнични 
листове, обявиха междувременно от осигурителния 
институт. До момента регистрация в НОИ за полу-
чаване на уникални номера на болнични листове са 
направили 5 214 лечебни заведения, като броят на 
издадените уникални номера е 1 554 827.
Националният осигурителен институт напомня, че 

е предвиден 6-месе-
чен преходен период 
(до 30 юни 2015 г.) 
за представяне на да-
нните на хартия или 
на електронен носи-
тел ,  когато  лекари 
или лечебни заведе-
ния нямат техническа 
свързаност или готов-
ност за подаване на данните в електронния регистър 
по интернет с електронен подпис. 
За представяне на данните на хартия е необходимо 

те да подадат в съответното териториално поделение 
на института искане и да получат уникални номера 
за издаване на хартиен болничен лист. Това може да 
стане и онлайн чрез уеб-приложение на НОИ „Елек-
тронен регистър на болничните листове и решенията 
по обжалването им”.  
За издаване на хартия новият образец на болничен 

лист, който замести старата бланка, може да бъде 
разпечатен от интернет сайта на НОИ. След това той 
се попълва в 2 екземпляра – единият се предоставя на 
лицето за информиране на работодателя, а вторият се 
представя от лекаря с опис и придружително писмо в 
териториалното поделение на НОИ в 14-дневен срок 
от издаването на болничния лист.
В случаите, когато нямат интернет връзка или сер-

тификат за електронен подпис, но имат инсталиран 
софтуер, лекарите могат да попълнят електронния 
болничен лист в програмния продукт, да го копират 
на електронен носител (флаш памет, диск, дискета) 
също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.

НОВОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 
ОТЛАГА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО 

Обезщетението, което работодателят изплаща при 
пенсиониране на служителите си в рамките на няколко 
заплати, се дава единствено при напускане на работ-
ното място. Това уточнение направиха от инспекцията 
по труда по повод запитвания на фирми и работници. 
Причината е, че от 1 януари човек може да се 

пенсионира, без 
да напуска работа. 
Преди това беше 
необходимо да на-
пусне, дори и само 
за един ден. Ако се 
възползва от новия 
облекчен ред, слу-
жителят ще може 
да получи  обез-
щетението, когато 
реално напусне работа. Няма значение дали това ще 
стане по негово желание или при уволнение.

„Обезщетение за придобито право на пенсия се из-
плаща при прекратяване на трудовото или служебното 
правоотношение, а не заради самото пенсиониране. То 
се дължи на работник или служител, който е придобил 
право на пенсия и е решил да се раздели с работодателя 
си, дори да не се пенсионира след това. Право на него 
имат и работещите, чиито договори са прекратени, 
след като те са се пенсионирали без прекъсване на 
осигуряването“, обясняват от инспекцията.
Обезщетението за придобито право на пенсия се 

изплаща само веднъж от един работодател. 
Според Кодекса на труда работодателят дължи две 

брутни заплати при пенсиониране на служител. Ако 
той обаче се е трудил при същия работодател през 
последните 10 г. от трудовия си стаж, тогава шефът му 
дължи брутното трудово възнаграждение за 6 месеца. 
За държавните служители обезщетението за при-

добито право на пенсия е в размер 50% от месечната 
основна заплата към момента на прекратяване на слу-
жебното правоотношение за всяка прослужена година 
като държавен служител, но не повече от 10 месечни 
основни заплати. 
Ако чиновникът е работил в една администрация 

през последните 10 г., той има право на обезщетение в 
размер на 6 месечни основни заплати, а когато стажът 
му е по-малко от 10 г. - на две, ако това е по-благопри-
ятно за него.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 януари 2015 г. , брой 3

ОТ 20 ЯНУАРИ НЯКОИ
ОТ АВТОМОБИЛИТЕ НА КАТ

ЩЕ БЪДАТ ОБОРУДВАНИ С КАМЕРИ
За цялата страна те ще бъдат 120 коли. От 20 януари 

някои от автомобилите на КАТ ще бъдат оборудвани 
с три камери, за да следят за реда на пътя. За цялата 

страна те ще бъдат 120 
коли. На служителите 
ще им бъдат поставе-
ни и микрофони. 
Нач а лни к ъ т  н а 

„Пътна полиция” обя-
ви, че безконтролните 
спирания без наличие-
то на видео заснемане 
са забранени. „Спо-
собите за контрол са 

чрез мобилните камери, без да се спират водачите по 
метода на широкообхватния контрол и в рамките на 
следващите няколко седмици ще се измени заповедта 
и автомобилите вече ще се спират”.
Колите ще бъдат снабдени със специална лепенка, 

от която да става ясно, че автомобилът на КАТ раз-
полага с видео наблюдение. Водачът обаче няма да 
бъде заснеман. 

 
НЗОК ЩЕ ПЛАЩА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА

ДИАГНОЗИ, А НЕ ЗА ОТДЕЛНИ ЛЕКАРСТВА
Здравната касата да плаща не за отделни лекарства, 

както е сега, а за цялото медикаментозно лечение за 
определено заболяване, предлага здравният министър. 
Според него така разходите на касата ще намалеят и 
ще се спре лобизма в лекарствения сектор.
Идеята е всички лекарства за дадено заболяване да 

се покриват 100% от касата и пациентът да знае, че 
всичко, което му е нужно, се финансира. В аптечната 
мрежа тези лекарства  ще бъдат маркирани в зелен цвят.
Сега освен напълно платените медикаменти касата 

покрива 50% или 25% от стойността на някои лекарства 
и не е ясно дали след промените ще има само 100% 
финансирани медикаменти, а всичко останало ще е за 
сметка на пациентите.

„Това е различен подход и разказът за лобизма това 
хапче на коя фирма е и колко трябва да бъде платено от 
фонда, ще бъде прекратен. Осигурява се лекарствено 
лечение на 100% заплатено от солидарния фонд, но на 
заболяването”.
Таван от 5% годишен ръста на разходите на НЗОК 

за лекарства 
Разходите на НЗОК за лекарства са отбелязали 40% 

ръст през миналата година и обяви, че това повече не 
може да продължава. В най-богатите държави средно-
годишният ръст в разходите за лекарства е 5% и тази 
цифра трябва да служи за таван у нас.
Затова министерството преговаря и е пред подпис-

ване на рамково споразумение с фармацевтичната 
индустрия. Обсъжда се въвеждането на големи пакетни 
споразумения, а не договарянето на отстъпки от цената 
на отделни лекарства.

„Бизнесът не е нито противник, нито приятел. Не-
обходими са ясни правила. Когато гледаш на фарма-
цевтичния бизнес като на противник, той реагира като 
противник и съответно използва такива механизми, 
като това да се изтеглят определени медикаменти, да 
се поставят пред свършен факт цели групи от населе-
нието, нуждаещи се от определен медикамент. Когато 
има ясна воля и за двете страни е ясно, че трябва да 
има правила, които от една страна дават възможност на 
този бизнес да се развива, от друга страна гарантират 
през представителите на държавата, че хората ще имат 
достъп до тези медикаменти, това е пътят. 
През последните два месеца текат сериозни разгово-

ри и с представителите на скъпите, нови и иновативни 
медикаменти, и с производителите и дистрибуторите 
на генеричните медикаменти.
Личните лекари с бонуси за добри резултати
Ще бъде разработена национална програма за бо-

нификация на добрите резултати на личните лекари, 
като в момента се разработва система от критерии, на 
базата на които джипитата ще бъдат оценявани в края 
на годината.
Според министъра работата на личните лекари тряб-

ва да бъде насочена към излекуване на пациентите, а 
не към регистрацията на заболяванията.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА САМО ЗА ЕДИН 
УЧЕБНИК - ТОЗИ, КОЙТО УЧИТЕЛЯТ ИЗБЕРЕ
Държавата ще плаща само за един учебник - 

този,който учителят ще избере.
Не можем да поставим българския учител в ситуация, 

в която да няма избор. Най-важното, което трябва да се 
знае е, че държавата ще плаща само за един учебник - 
този,който учителят ще избере. Децата ще учат по един 
учебник и държавата ще купува само един учебник, а 
не всички, които са на пазара”.
Много е важно какво пише в учебниците и затова 

следващата важна стъпка е промяната на учебните 
програми. 
По повод предложението държавата да плаща 

единния разходен стандарт и за учениците в частните 
училища, като сумата бъде приспадана от таксата. 
Държавата не бива да дели децата си на държавни и 
на частни. Всички имат еднакви права и държавата 
трябва да ги защитава”.

”Още повече, че Комисията по дискриминация три пъти 
се е произнесла по този казус. Финансирането на децата в 
частните училища и градини на принципа парите следват 
детето, се прилага в Европа много отдавна. Има текстове, 
които казват, че частните училища и детски градини няма 
да имат право да събират такси за това, което държавата 
финансира. Това ще означава по-ниски такси и по-голям 
достъп до тези училища и детски градини”.



ВИТАМИН D СПАСЯВА
ОТ ДЕПРЕСИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА
През зимните месеци повечето хора често се чувст-

ват уморени и тъжни. Колкото по-студени и кратки 
стават дните, толкова 
по-лесно изпадаме в 
лошо настроение.
Сезонното емоци-

онално разстройство 
е форма на клинична 
депресия с атипични 
симптоми – увеличе-
но чувство на умора, 
увеличен апетит, раз-
дразнителност, чув-
ство за безнадежд-

ност, сънливост и липса на интерес при вършене на 
ежедневните дейности.
Те се обострят през декември, продължават до къс-

на пролет, избледняват през лятото и се завръщат от-
ново през зимата.
Депресията е много разпространена по света, от нея 

страдат повече от 10%. Само няколко дни слънце и то-
плина са способни да ни извадят от мрачното настро-
ение и потиснатост, които свързваме с дългата зима.
Макар че самата светлина също има значение за 

фоточувствителните клетки в тялото, установено е че 
хората, които изпитват тъга, липса на енергия и мо-
тивация през студените месеци имат ниски серумни 
нива на витамин D и когато започнат да приемат дос-
татъчно количество, симптомите отшумяват.
Най-богатите източници на витамин D са рибено 

масло от дроб на треска, дроб от риба треска, свинска 
мас, херинга, сьомга, сардини, стриди, скариди, хай-
вер и цели яйца.
В случай, че изберете да си набавите витамин D чрез 

хранителни добавки, задължително е да комбинирате 
витамин А и витамин D, каквато е комбинацията в ри-
беното масло от дроб на треска, както и да приемате 
достатъчно калций и витамин К2.
Ако страдате от сезонна депресия или друго заболя-

ване, добре е да се консултирате с диетолог за дозата.

СУШЕНЕТО НА ИЗПРАНИТЕ ДРЕХИ 
ВКЪЩИ E ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
Сушенето на изпраните дрехи вкъщи може да пре-

дизвика сериозни здравни проблеми, предупреждават 
британски учени.
Мокрото пране позволява на опасни спори да се раз-

множават у дома. Дрехите по радиаторите повишават 
влагата на въздуха с 30 процента. Това пък е идеалната 

среда за виреене 
на опасни орга-
низми.
Специалисти-

те предупрежда-
ват за опасност-
та от спорите 
на Asperigillus 
fumigatus. Те 
предизвикват 

гъбичната инфекция аспергилоза, която засяга диха-
телната система. Началните оплаквания са кашлица, 
задух и втрисане. По-късно към тях се прибавят храчки 
с кървави жилки, обща слабост, висока температура и 
загуба на тегло. Заболяването постепенно се обостря.
Във Великобритания се наблюдава рязък скок на слу-

чаите на това заболяване, обясни проф. Дейвид Денинг 
от Националния център по аспергилоаза в Манчестър. 
Той препоръчва да не се суши прането вкъщи, защото 
влажните дрехи съдържат около 2 литра вода, която се 
изпарява в помещенията.
Повечето хора имат достатъчно силна имунна систе-

ма, за да се преборят с аспергилите, които се развиват 
във влажна среда. Но хората с по-слаба защита на ор-
ганизма са особено уязвими. Под риск попадат и аст-
матиците. Аспергилозата може да им причини фатални 
увреждания на белите дробове.
Специалистите съветват прането да се суши или в 

машини за сушене, или навън, но в никакъв случай в 
помещения, в които спим или се храним.

КАК ДА УКРАСИМ ЧИНИИТЕ
Омръзна ли ви всички чинии у дома да бъдат бели, 

скучни и еднообразни?
Ако отговорът е да, то 

идеята, която ще ви да-
дем сега, със сигурност 
ще ви допадне от сърце.
Ще ви покажем техни-

ката за това как да деко-
рирате и украсите едно-
цветните чинии вкъщи и 
то съвсем сами.
За целта ще ви е необходим единствено маркер за 

порцелан или за стъкло. Можете да използвате един 
или няколко цвята по ваше желание.
Друг вариант е предварително да изрежете шаблони 

от по-твърда хартия и чрез тях да си помагате за напра-
вата на по-прави линии или по-овален кръг, например.
Преценете коя е най-добрата декорация за вашите чи-

нии, според формата и големината им, и им придайте 
един уникален завършек, който ще ги отличи от всеки 
друг домашен сервиз. Можете да изрисувате цялата по-
върхност на съдовете или да създадете малък акцент.

 Създайте разкош и красота върху чиниите, и не само 
- пробвайте също така и с други порцеланови предмети 
- чайник, чаши, купи...

КАК ДА ЗАПАЗИМ КРАСОТАТА
НА УСТНИТЕ В СТУДА

Устните са най-чувствителни през мразовития зи-
мен сезон. Те лесно се изсушават, напукват и раз-
раняват. Внезапна стресова ситуация най-бързо се 
демонстрира с херпес на устните. Затова и устните 
се нуждаят от внимателна грижа през зимата. Проуч-
ване сочи, че над 90% от жените използват червило 
вместо балсам, за да предпазят устните си от вредно-
то влияние на ниските температури. Но и най-краси-
вото червило няма да прикрие, ако устните са напу-
кани.
Балсамите 

за устни са 
специално 
с ъ зд а д е н и 
да осигуря-
ват най-до-
бра защита 
и овлажня-
ване на ко-
жата, която 
покрива уст-
ните. Тъй като в устните липсват мастни жлези те са 
особено податливи на ниските температури. Преди 
да се нанесе червило е добре да се намажат устните с 
балсам, който да ги подхрани.
Вечер преди сън може да се масажират устните с 

масло от жожоба, за да се хидратират.
Безценните торбички от черен чай, освен срещу 

отоци под очите, може да се използват за овлажнява-
не на устните, като се притисне топлата торбичка чай 
към устните, докато е топла.
Разбира се, 5-6 чаши вода дневно ще хидратират 

целия организъм, което ще се отрази на външния вид 
и на устните.  
Любителите на белите спортове не се разделят 

с балсама за устни и го нанасят няколко пъти през 
деня. Тогава е добре да се използват балсами за устни 
с фотозащитен фактор. 

ЦИТРУСИ В САКСИЯ
Най-често отглежданите в домашни условия ци-

трусови дръвчета са зеления и жълтия лимон, манда-
рината и портокала.
В домашни условия те не дават богата реколта но 

пък гарантират екзотичен вид на помещенията, в ко-
ито се поставят.
В някои от 

цветарските ма-
газини продават 
малки цитру-
сови дръвчета, 
засадени в сак-
сия. Височината 
им варира от 50 
см до 1 м, а по-
някога и малко 
повече. Те цъф-
тят и дават пло-
дове през цялата 
зима, а някои и 
през останалите 
сезони, като на-
пример целого-
дишния лимон.
След като купим дръвчето, не трябва да бързаме да 

го пресаждаме. Добре е преди да сменим саксията 
му с по-голяма, то да престои поне няколко месеца у 
дома ни, докато се адаптира към условията.
Цитрусите произхождат от географски райони, къ-

дето дните през зимата не са така къси, както у нас. 
За това при нашите условия те реагират добре на до-
пълнително осветление с електрическа крушка, по-
ставена близо до тях.
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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.

Бял оман 
Inula Helenium L.

Описание: Многогодишно тревисто растение с де-
бело, късо, месесто коренище и дълги кафяви корени. 
Стъблата са 100-150 см високи, разклонени на върха. 
Листата са последователни, влакнести. Цветовете са 
жълти. Цъфти от юни до септември.
Разпространение: Расте по влажни сенчести места 

в горите, из крайречни храсти и покрай планински 
потоци, по-често до 1000 м надморска височина, 
предимно в източните части на страната. 
Употребяема част: Използват се корените с коре-

нището, събрани късно през есента или през ранна 
пролет. 
Действие: Коренището и корените притежават 

отхрачващо, секретолитично и противовъзпалително 
действие. 
Лечебно действие и приложение:
Противовъзпалително, противокашлично и успо-

кояващо лигавицата действие; потиска функциите 
на бронхиалните жлези. 
Прилага се при кашлица от различен произход 

(настинка, грип, туберколоза), при стомашни заболя-
вания (гастрит, язва), при болезнена и липсваща мен-
струация, като помощно средство при чернодробни 
и жлъчни страдания. 
В българската народна медицина белият оман се 

използва при газове, киселини в стомаха, трудно ури-
ниране; при възпаление на бъбреците и пикочния ме-
хур, водянка, бяло течение, виене на свят, главоболие, 
припадъци, ускорено сърцебиене, при възпаление на 
простатата. Служи като средство, предпазващо от 
преждевременно раждане.
Корени, киснати 10 дни в червено вино (1:10) се 

пият при кашлица, за увеличаване на апетита, за 
усилване при малки деца, както и при възпаление на 
седалищния нерв.

• при възпалителни заболявания на дихателната 
система 

• бронхити, белодробни заболявания и други 
• при възпалителни заболявания на стомашно-чрев-

ния канал, диарии, язва, гастрит 
• стимулира апетита и подобрява храносмилането 
• жлъчегонно действие, при заболявания на жлъч-

ните пътища 
• при хемороиди, кожни заболявания, чревни пара-

зити, болезнена менструация 
Външно приложение: За гаргара при гърлобол и 

жабурене при зъбобол, ситно смлени/счукани корени, 
накиснати в зехтин (1:10) се прилагат за мазане на 
кръста, сърбежи, копривна треска. 
Вътрешно приложение: 1 с.л. корени се слагат в 

500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно.
Може да се ползва при: анемия, язва, гастрит, боле-

сти на дихателните пътища, възпаления на стомаш-
ночревния канал, хемороиди, болезнена менструация 
и кожни болести.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

врат 5 минути в 400 грама вода. Прецежда се. Пие се 
3 пъти дневно по 120 грама преди ядене.

КАРТОФИ СОТЕ
Продукти:
- 1 кг пресни картофи
- 100 г масло
- 1 с.л. чесън на прах
- 1 сол
- 1/2 връзка копър
Приготвяне:
Картофите (1 кг) се измиват старателно и се сваряват в 

подсолена вода до омекване. Важно е да не се преварят. 
Маслото (100 г) се загрява в дълбок тиган и към него се до-
бавят сварените пресни картофи. Добавят се подправките 
и всичко се разбърква в продължение на няколко минути. 
Щом картофите се позлатят, се добавя ситно нарязаният 
кoпър (1/2 връзка) и отново се разбърква. Картофките се 
сервират горещи и са чудесна гарнитура към всяко месо.

На един самотен остров канибалите си пекат картофи 
в жаравата...
В резултат на самолетна катастрофа г-н Божков попада 

на въпросният остров и бива пленен. Вожда ахва при вида 
му, хваща двама от племето и им казва:

- От 40 години не съм виждал такъв екземпляр. Искам 
като го вържете на шиша да го въртите много, ама много 
бавно, за да се изпече добре! Аз отивам да събера племето 
и се връщам да пируваме!
След два часа вожда и племето пристигат и виждат как 

единия „пекар“ е припаднал от умора, а другия върти шиша 
с всички сили.

- Кретени, идиоти, нали ви казах да въртите шиша много, 
ама много бавно! - разкрещял се вождът.

- Не може, шефе - отвърнал изпотения, въртящ шиша 
канибал - краде от картофите!


