
2 - 8 ноември 2015 г., година (XI), 44 /524

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 30.10.2015 г.
.     – 7 

1  ,  ,   
1    
1    
1      
1       
1     
1      

.     -   – 70  
15  /    /   
4    
8    
1      
7 ,      
3 -  /   
3 /    
1    
1    
1    
1 ,     
1    
1 ,     
1 ,     
3     
1    
2 ,    
1     
8 ,   /  
4     
1     
1 ,      
1  ,    

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Общинското ръководство извърши 
необходимите организационни действия по зимното поддържане на пътищата на те-
риторията на общината, включващи мероприятия по снегопочистването и опесъчава-
нето на третокласните и четвъртокласните пътища от общината. С нарочна заповед са 
определени районите и пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За 
район Кочан, включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново –Кочан – 
Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Кочан. За 
район Слащен, включващ пътна отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността и контро-
лът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. Отговорник 
за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник за отсечка 
Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район Сатовча отговорник за пътна 
отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово. Отговорник 
за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Плетена. Отговорник за 
отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село Долен.
Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за район Сатовча е възложе-

на на кметовете на селата Фъргово, Долен, Плетена и Димитър Неделчев –специалист 
„Гражданска защита” при Общинска администрация. За район Осина, включващ пътна 
отсечка разклон Осина – село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на 
заповедта е възложена на кмета на село Осина. За район Крибул, включващ пътна от-
сечка разклон Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по изпълнението на 
заповедта е възложена на кмета на село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете 
по населени места носят отговорност за състоянието на пътищата, както и се задължа-
ват да дават информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за 
отбрана на тел. 07541 2066, с. Сатовча. Цялостната организация, отговорност и контрол 
за изпълнение на заповедта са възложени на заместник-кмета Илхан Карагьозов. Опре-
делени са лицата, които ще извършват снегопочистването, и лицата, които ще опесъча-
ват. Определени са депата за складиране на пясък и сол, както и лицата, ангажирани с 
товаренето на материалите за опесъчаването.

Съгласно изискванията на Закона за пътищата и Наредба №1 на Общински съвет 
Сатовча и Програмата за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча 
приоритетно ще бъдат почиствани пътищата, водещи до подстанции, трафопостове, 
учебни и детски заведения, пречиствателни станции за питейни води и предприятия, 
както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицин-
ска помощ. След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снегопочистени 
и опесъчени главните и оживени улици в населените места. На стръмните участъци 
от улиците, по банкетите ще бъдат осигурени купчини с пясък, които ще се използват 
при нужда. Съгласно чл.11 от Наредба №1 на Общински съвет Сатовча собствениците 
на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват тротоарите и 
пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското ръководство. За сне-
гопочистването през предстоящия зимен сезони ще работят единадесет (11) трактора, 
снабдени със снегорини, седем (7) автомобила за опесъчаване, три багера за товарене 
и 17 човека опесъчители. При необходимост ще бъде наета допълнителна техника и 
работна ръка за създаване на нормални условия за работа и придвижване на жителите 
и гостите на общината. Пътищата на територията на общината са местни (общински) и 
пътища от трети клас (републикански). Пътищата от трети клас, каквито са отсечките: 
Гоце Делчев - Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев –Абланица – Бо-
голин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно Управление 
гр.Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

Уважаеми жители  на община Са-
товча, искрено благодаря за подкре-
пата ви и доверието,  което ми гласу-
вахте! 
За пореден път вашия вот ме задъл-

жава с отговорност да продължа да 
работя за доброто на община Сатовча.
Както и досега, ще бъда кмет на 

всички вас и ще работя за благополу-
чието на  общината.
Благодаря на всички екипи за толе-

рантната кампания.
Желая здраве и успех на всички жи-

тели на община Сатовча.
 Д-р Арбен Мименов -

кмет на община Сатовча

ПРОВЕРКИ ЗА ЗИМНИ ГУМИ ОТ 1 НОЕМВРИ
От 1 ноември КАТ започва акция дали шофьорите са подготвили авто-

мобилите си за зимата. Проверките ще бъдат масови, а целта е колите да 
бъдат в изправно състояние за предстоящия студен сезон.
Едно от основните неща, които пътните полицаи ще инспектират, е дали 

колите са оборудвани със зимни гуми, съобщават от КАТ. Парадоксално-
то обаче е, че у нас в закона все още не е записано, че през зимата авто-
мобилите задължително трябва да се движат с предназначените за сезона 
гуми. Единственото, според българската нормативна уредба, изискване е 
грайферите да не бъдат с дълбочина по-малко от 2 мм. Въпреки това обаче 
свойствата на зимните гуми ги правят многократно по-подходящи за шо-
фиране при ниски температури.
Освен за гуми, пътните полицаи 

ще проверяват автомобилите за 
изправни светлини – фарове, га-
барити, мигачи, чистачки, а също 
и стъклоумиващите устройства 
(пръскалките). От КАТ не разкри-
ват дали катаджиите ще глобяват 
шофьорите, ако не са изрядни или 
не. При подобни акции, които се 
провеждат всяка година, досега 
обикновено първоначално поли-
цаите само предупреждаваха шо-
фьорите да се погрижат по-добре 
за автомобила си за зимния сезон.



 БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВИ КОНКУРС
ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2016 ГОДИНА 

Краен срок: 30 ноември 2015 г. 
- Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, 

обучаващи се за придобиване на образователно-ква-
лификационна степен (ОКС) „магистър“.

- Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия 

да са докторанти в редовна форма на обучение или 
студенти, обучаващи се в редовна форма за придо-
биване на ОКС „магистър” в акредитирани висши 
училища в страната или чужбина, с подходящи за 
БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:
- след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат 

среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните 
изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);

- без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат 
завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кан-
дидатстване най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ;
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта 

степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и 
работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за сти-
пендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, 
обучаващ се за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ и 
кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор“.

СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИБЛИОТЕКИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ 
НА ФОНДОВЕТЕ ИМ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – 
СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ НА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” 2015 Г. 
Краен срок: двуседмичен срок от обявяването на 

конкурсната сесия на 22 октомври 2015 г. 
Министерството на културата обяви конкурсна сесия 

за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване 
на фондовете им по Програма „Българските библиотеки – 
съвременни центрове на четене и информираност” 2015 г.
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа 

имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените 
библиотеки.
Програмата „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” 2015 г. продължава 
изпълнението на основната цел - чрез осигуряване на финансова подкрепа за обно-
вяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и 
да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, при-
добиване на знания и информация. Участието в програмата е на конкурсен принцип, 
чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна 
периодика и други информационни източници, включително и на електронни носи-
тели, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които 
обслужва дадената библиотека.
В проектите се включват книги, периодичните издания и други информационни 

източници, включително и на електронни носители от следните области:
1. художествена литература;
2. художествена литература за деца;
3. хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, 

история, включително и краеведски изследвания и др.;
4. справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката;
5. периодични издания в областта на литературата и културата;
6. За Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - българска научна лите-

ратура за нуждите на международен книгообмен и чуждестранна научна литература.
В проектите се включват приоритетно произведения на български автори.
Общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка от 400 лв. и по-голяма 

от: 2 000 лв. - за регионалните библиотеки, 1 000 лв. - за общинските библиотеки и 
600 лв. - за читалищните библиотеки. Общата стойност на проекта на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” не може да бъде по-малка от 500 лв. и по-
голяма от 5 000 лв.
Министерството на културата подкрепя финансово 80% от общата стойност на про-

екта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури останалите 20 % от други 
приходоизточници, което следва да бъде посочено ясно в проектното предложение.
Проектите се подават в деловодството на Министерството на културата в двусед-

мичен срок от обявяването на конкурсната сесия.

ПРИТЧА:  МАЙСТОРСТВОТО НА ГОТВАЧА  
Готвачът на Прекрасно-милостивия се заел да транжира един заклан бик. Всяко движение на ръката 

и наклонът на рамото, всяка крачка и сгъване на коленете били съпроводени от шума на кожата, която 
се отделяла от костите и почукването на ножа. Работата вървяла в отчетлив ритъм, точно като танца „В 
черничевата гора“ или „Дзиншоу“. 

— Ах, колко е прекрасно! Колко съвършено е изкуството ти! — въз-
кликнал Прекрасно-милостивия. 
Готвачът отпуснал ножа и казал: 
— Аз, вашият слуга, съм по-привързан към пътя, отколкото към 

изкуството си! Когато за първи път транжирах, виждах само трупа на 
бика, а след три години престанах да забелязвам животното като единно 
цяло. Сега вече не го гледам, а го разбирам с разума си, не възприе-
мам органите му с чувствата си, а действам само с разума. Следвам 
естествената посока на мускулните влакна, режа ставите, минавам 
през кухината, никога не разсичам това, което е прекалено твърдо, 
— централните сухожилия и връзки, а още повече — големите кости. 
Добрият готвач реже и затова си сменя ножа веднъж годишно. Посредственият готвач кълца и затова 

си сменя ножа всеки месец. Ножът на вашия слуга сега е на деветнадесет години, транжирал съм хиляди 
бикове с него, а острието му е като току-що наострено. 
Между костите в една става има процепи, а острието на ножа не е удебелено. Когато вкараш в процепа 

тънко острие, местата, на които се разхожда ножа, са много. Затова след деветнадесет години острието 
му е като току-що наточено. Но въпреки това всеки път, когато стигам до става, виждам колко е трудно 
да се справя с нея, страхувам се и се напрягам, не отмествам очи, движа ножа бавно. И изведнъж така 
бързо завършвам разделянето, сякаш мачкам буца пръст. Вдигам ножа и известно време стоя, оглеждам 
се и, удовлетворен, избърсвам ножа и го прибирам. 

— Отлично! — възкликнал Прекрасно-милостивия. — Като чух вашия разказ, разбрах как да достигна 
дълголетие. 

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

2 Ноември 2015, Понеделник
Годишнина от началото на Сръбско-българската война
На 2 ноември 1885 г. (14 ноември по нов стил) сръбският крал Милан обя-

вява война на България. Формален повод за това е недоволството на Сърбия 
от извършеното на 6 септември 1885 г. Съединение на Източна Румелия с 
Княжество България. На 5-7 (17 - 19 по нов стил) ноември сръбските войски 
са разбити при Сливница и започват да отстъпват; на 10 ноември (22 нов 
стил) те са разбити отново при Драгоман, на 11-12 ноември (23-24 нов стил) 

- при Цариброд. На 15 ноември (27 нов стил) 
българската армия завладява Пирот. Тази война 
остава в историята като „войната на генералите 
срещу капитаните“ - сръбското правителство 
разполага с 60-хиляден военен контингент и 
500 оръдия. В първите няколко дни на войната 
сръбските войски бързо навлизат в българската 
територия. Срещу тях действат незначителни 
български части, които обаче не позволяват 
на сръбските войски да преминат линията 
Драгоман - Сливница. След съсредоточаване 
на българските главни военни сили започват 
ожесточени боеве в района на Сливница. След 
тридневни сражения (5-7 ноември стар стил и 

17-19 по нов стил) сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. 
Победата на българските войски при Сливница решава изхода на войната в 
полза на България. Голяма заслуга за тази победа имат подполковник Д. Ни-
колаев, командващ Източния корпус, майор А. Гуджев, командващ Западния 
корпус, и други български военачалници. В следващите дни сръбските войски 
започват да понасят поражения и на другите военни сектори - при Драгоман, 
Цариброд и др. Защитниците на Видинската крепост под командването на 
капитан Ат. Узунов не допускат нейното завземане от противниковите войски. 
След пораженията при Сливница, Драгоман, Цариброд и др. крал Милан се 
принуждава да отправи апел до правителствата на западните велики сили да 
се намесят незабавно и спрат настъплението на българите в пределите на не-
говата страна. В същото време сръбският владетел заповядва на своите войски 
да отбраняват Пирот. На 16 ноември (28 по нов стил) 1885 г. Австро-Унгария, 
Русия и Германия отправят ултиматум за спиране на войната (ултиматум на 
Кевенхюлер), приет от България. На 7 декември 1885 г. във Виена е подписано 
примирие, а на 19 февруари 1886 г. - Букурещкият мирен договор, който слага 
край на Сръбско-българската война и възстановява довоенното положение.

7 Ноември 2015, Събота
Русия отбелязва Деня на Октомврийската революция
От 2005 година датата 7 ноември отново започва да се чества като офици-

ален празник - „Ден на Октомврийската революция“. Отбелязва се съгласно 
федералния закон „За дните на войнската слава и паметните дати на Русия“, 
приет на 13 март 1995 г., с промени от 29 
декември 2004 г. и 21 юли 2005 г. До 1991 
г. Денят е отбелязван в бившия СССР 
като Ден на Великата октомврийска со-
циалистическа революция с тържествен 
военен парад и масова манифестация. 
От 1996 г. до 2005 г. се чества като Ден 
на съгласието и примирението - обявен с 
указ на Борис Елцин от 7 ноември 1996 г. 
с цел обединяване на руското общество. 
На 7 ноември 1917 г. (25 октомври по 
стар стил) избухва на Октомврийската 
революция в Русия (някои руските ис-
торици защитават тезата, че събитията 
от 25 октомври 1917 първо трябва да се 
разглеждат в светлината на държавен 
преврат, който по-късно прераства в 
революция). В Петроград (Санкт Петербург) е свалено от власт Временното 
правителство и е провъзгласена диктатурата на пролетариата. На 8 ноември 
1917 г. на Втория конгрес на Съветите са приети Декрет за мира и Декрет 
за земята, създадено е първото съветско правителство - Съвет на народните 
комисари - начело с Владимир Илич Ленин. По традиция всяка година на 
Червения площад в Москва се провежда тържествен парад в него участват 
привърженици на комунистическата идея, ветерани, детски и младежки об-
ществени организации, войници от Московския гарнизон, като на трибуните 
се канят чуждестранни гости.
Ден на информацията 
Отбелязва се от 1977 г. с решение на конференцията на министрите на 

информацията в Кампала, Уганда (7-11 ноември 1977) на страните членки 
на Организацията за африканско единство, която от 9 юли 2002 г. носи името 
Африкански съюз.
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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



До 10-ти ноември: 
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.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДО  6 НОЕМВРИ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА   
До  6 ноември 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

приема заявления за подпомагане по мерките от Наци-
оналната програма по пчеларство 2014-2016 г. Финан-
совата помощ за подпомагане в периода на прием е в 
размера на бюджета на всяка от мерките от програмата.

По мярка А „Техническа помощ 
за пчелари и сдружения на пчела-
ри” бюджетът е 350 000 лева. По 
мярка Б „Борба срещу вароатоза-
та”  е 2 200 000 лв., а по мярка В 
„Мерки за подкрепа на извършва-
нето на физико-химичен анализ 
на пчелен мед” – 55 000 лв.

По мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на 
пчелните кошери в Европейския съюз” общият размер 
на подпомагането е 1 486 526 лева, от които 543 263 лв. 
е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за 
поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 
000 лв. – за закупуване на пчелни майки.
Бюджетът по мярка Д „Сътрудничество със специ-

ализирани органи за осъществяването на практика на 
приложните изследователски програми в областта на 
пчеларството и пчелните продукти” е 300 000 лв., като 
за проучване на продуцентите на мана и на мановия 
мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 
000 лв., а за установяване на причините за загуба на 
пчелни семейства – 200 000 лв.

УДЪЛЖАВАТ ДО 30 НОЕМВРИ 
СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 121  

Срокът за изпълнение на проекти за модернизация 
на земеделските стопанства по извънредния и финален 
прием по мярка 121 от старата Програма за развитие 
на селските райони ще бъде удължен до 30 ноември.

На страницата на МЗХ  е пуб-
ликуван проект за изменение на 
наредба № 8 от 2008 г. за условията 
и реда за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по мярка 
„Модернизиране на земеделските 
стопанства“, с който се изменят 

крайните срокове  за изпълнение на инвестициите и 
подаване на заявки за окончателно плащане по Наредба 
№ 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване 
и развитие на населените места“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 
г. и Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2007 - 2013 г.
Крайният срок за изпълнение на договора се променя 

на 13 ноември 2015 г. Същият ще e и срокът за пода-
ване на заявка за плащане. По този начин бенефици-
ентите по Програмата за развитие на селските райони 
2007- 2013 г. ще могат да продължат да работят по 
приключването на проектите си след 15 октомври, но 
всички отчетни документи за плащане следва да бъдат 
подадени в Държавен фонд „Земеделие” не по-късно 
от 13 ноември 2015 г. Според параграф 5, ал. 3 не е 
необходимо договорите да бъдат анексирани. 

 С проекта се създават условия за по-пълноценно 
използване на средствата по мярка „Модернизиране 
на земеделските стопанства”, мярка „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони“, 
мярка „Обновяване и развитие на населените места“, 
от Програмата за развитие на селските райони за пе-
риода 2007 - 2013 г.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какви документи са необходими, за да се прецени 

правото на парично обезщетение за безработица? 
> Паричното обезщетение за безработица, придобито 

по условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, се отпуска въз основа на заявление по 
образец – Приложение № 1 към Наредбата за отпускане 
и изплащане на паричните обезщетения за безработица, 
към което се прилагат: 

- документ за самоличност (за справка). 
- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратя-

ване на правоотношението; 
- документи, удостоверяващи общ и/или служебен 

трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, 
зачетен на основание на международен договор в об-
ластта на социалното осигуряване, по който Република 
България е страна; 

> Паричното обезщетение за безработица, придобито 
по условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, се отпуска 
въз основа на заявление по образец – Приложение № 3 
към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 
обезщетения за безработица, към което се прилагат: 

- документ за самоличност (за справка). 
- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратя-

ване на правоотношението; 
- удостоверение на командира (началника) на воен-

ното формирование, в което е преместен военнослу-
жещият, за датата на преместване и/или за времето на 
участие в международна операция (мисия); 

- копие от удостоверение за сключен граждански брак; 
- оригинал (за справка) и копие на удостоверение за 

настоящ/постоянен адрес за лицата (съпругите/съпру-
зите на военнослужещите, които са ги последвали при 
преместването им в друго населено място); 

> Заявлението и приложените документи се подават 
лично от лицата в избрано от тях териториалното 
поделение на Националния осигурителен институт 
(ТП на НОИ). 

В кои случаи се прекратява изплащането на обез-
щетения за безработица? 

> Изплащането на паричното обезщетение за безра-
ботица се прекратява при: 

1. започване на трудова дейност, за която лицето 
подлежи на задължително осигуряване по КСО, с 
изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса 
на труда (сключили трудов договор за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа за един ден); 

2. прекратяване на регистрацията от Агенцията по 
заетостта; 

3. придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в 
Република България, или пенсия за старост в друга 
държава; 

4. смърт на безработния. 
> Лицето е длъжно да декларира пред ТП на НОИ 

за настъпването на обстоятелствата по горните т. 1, 2 
и 3 в срок до 7 работни дни. 

> Ако по време на получаване на паричното обезще-
тение лицето започне да упражнява дейност – осно-
вание за задължително осигуряване по чл. 4 от КСО, 
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, изплаща-
нето на паричното обезщетение се възстановява от 
датата на новата регистрация за оставащия към датата 
на прекратяването период, намален със закъснението. 

 АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 22
Отпускане на месечна добавка за социална интегра-

ция за диетично хранене и лекарствени продукти по 
реда на Правилника за прилагане на Закона за интегра-
ция на хората с увреждания
Нормативно основание
Чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за ин-

теграция на хората с увреждания
Кратко описание и необходими документи
Приемане на заявления-декларации за отпускане на 

месечна добавка за диетично хранене и лекарствени 
продукти по реда на Закона за интеграция на хората с 
увреждания /ЗИХУ/, при условия и по ред, определени 
с Наредба № 35 от 29.12. 2006 г. за условията и реда за 
предоставяне на месечна добавка за диетично хранене 
и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания 
със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на 
деца с намалена възможност за социална адаптация, на 
министъра на здравеопазването и министъра на труда 
и социалната политика, и Правилника за прилагане на 
Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИ-
ХУ/ и издаване на заповед.
Нормативно основание - чл. 32, ал. 2, от ППЗИХУ. 

Лицата подават заявление-декларация за отпускане 
на добавката /по образец/ до директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес и след 
представяне на лична карта или личен паспорт.
Към заявление-декларацията се прилагат копия от:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. Социална оценка
3. Експертно решение на ТЕЛКУНЕЛК (копия)
4. Удостоверение издаденоот общопрактикуващия 

лекар по образец, което съдържа следните реквизити:
- изходящ номер, дата, място на издаване;
- наименование и адрес на лечебното заведение, 

регистрационен номер на практиката, трите имена 
на общопрактикуващия лекар /правоъгълен печат 
на per. №/;

- трите имена, възраст и постоянен адрес на лицето 
с увреждане;

- регистрационен номер на рецептурната книжка, 
заверена от НЗОК;

- обективно състояние, диагноза и провеждано 
поддържащо лечение, за което му се полагат лекар-
ствени продукти за домашно лечение, които НЗОК 
частично заплаща и препоръка за диетично хранене;

- подпис и печат на общопрактикуващия лекар;
- удостоверението се издава на български език.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ОКТОМВРИ 2015г.

заплаща за всяка група. Напр. сумата, която НЗОК 
заплаща за ставна протеза за тазобедрена става е 1080 
лв., 1560 лв.,… В списъка, в сила от 01.04.2015 г., са 
посочени фирмите производители и фирмите заяви-
тели в процедурата. (Списъкът е публикуван на сайта 
на НЗОК – www.nhif.bg – меню „За болници“, линк 
„Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК 
заплаща в условията на болничната медицинска помощ, 
и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, 
съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за усло-
вията и реда за заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на 
диетични храни за специални медицински цели, както 
и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 
82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 
31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 от 10 юни 2014г. - в 
сила от 01.04.2015 г. ).
Най-подходящото медицинско изделие се определя от 
лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента 
зависи от изделието, което е необходимо конкретно за 
неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско 
изделие, той обикновено дава сума, която представлява 
разликата между стойността на изделието и тази, запла-
щана от НЗОК. За това се издават финансови документи 
от болницата (следва да имате издадена фактура, в която 
да е посочено за какво е плащането). 
НЗОК заплаща на лечебното заведение цената за 
медицинското изделие, отделно от всички дейности, 
които се заплащат от НЗОК по клинична пътека № 216 
”Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена 
и колянна става” (за тях пациентът не дължи нищо, 
с изключение на потребителската такса за болничен 
престой - по 5.80 лв. на ден – но не повече от 10 дни 
годишно, освен ако не е освободен от нея). 
Сумата, която се заплаща от НЗОК, се превежда на 
лечебното заведение, а не на пациента, след като вло-
женото медицинско изделие се отчете по определен ред.

Въпрос: При мен възникна казус, за който разчитам 
на вашето компетентно мнение.Живея и рабо-
тя в гр.Ст.Загора,но ми предстои преместване в 
гр.Пловдив. В момента съм в ранен етап на бре-
менност и ме интересува трябва ли да избера нов  
общопрактикуващ лекар или да използвам опцията 
за временен избор. Бих ли могла да посещавам ЖК в 
различно населено място от това по местоживеене-
то ми и как ще стои въпроса с издаване на болнични 
- възможно ли е да ми бъдат издавани в Пловдив?И 
всичко това налага ли смяна на постоянния ми адрес 
и лични документи? Благодаря Ви предварително!
Отговор: Дали да изберете общопрактикуващ лекар 
извън мястото, където в момента живеете, зависи от 
това за колко време ще пребивавате в другото населено 
място (в конкретния случай - в Пловдив). 
Принципно може да ползвате медицинска помощ по 
линия на НЗОК, като продължавате да бъдете записана 
в пациентската листа на досегашния си лекар. Ако се 
наложи да ползвате медицински услуги в друг град, 
ще трябва да се обърнете към личния си лекар, за да 
издаде направление. То е валидно във всички лечебни 
и здравни заведения в страната, сключили договор с 
НЗОК, независимо от това в кой град се намира личният 
лекар, издал направлението.
С цел по-лесен достъп до медицински услуги, желател-
но е общопрактикуващият лекар (ОПЛ) да е в населено-
то място, където пребивавате за продължително време. 
Вариантите са следните: да направите или временен, 
или постоянен избор на личен лекар в този град. Вре-
менен избор на личен лекар може да се направи за срок 
от 1 до 5 месеца. Другата възможност е да направите 
постоянен избор на личен лекар в съответния град, ако 
пребиваването Ви е за продължително време.
Регистрационните форми за избор на ОПЛ могат да се 
разпечатат от интернет страницата на НЗОК - начална 
страница, меню „Вие питате“, като формулярът се 
попълва при предпочитания от Вас общопрактикуващ 
лекар. В него следва да заявите Вашия настоящ адрес. 
Като такъв адрес се вписва адресът по местоживеене 
към момента на попълване на регистрационната форма 
при лекаря. 
В конкретния случай Вашият личен лекар от Стара 
Загора може да издаде направление за наблюдение 
на бременността Ви от специалист по акушерство и 
гинекология, който работи в Пловдив. Включването на 
здравноосигурени лица  в програма „Майчино здраве-
опазване“ при лекар със специалност „Акушерство и 
гинекология“  се осъществява на база на еднократно из-
дадено направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) от общопракти-
куващия/личния лекар/ - тип 9 – за първоначален избор 
на изпълнител по програма „Майчино здравеопазване“.  
Имате право да смените акушер-гинеколога, ако не сте 
доволни от оказаната помощ.  За целта личният лекар 
ще издаде ново направление.

Въпрос: Предстои ми операция за смяна на тазо-
бедрена става. Цената й е около 4000 лв.Можете 
ли да ме информирате, каква част поема касата 
и какви документи трябва да подам.
Отговор: При лечение по клинична пътека НЗОК 
заплаща на изпълнителите на болнична помощ 
за всички медицински дейности, включващи: из-
следвания, предоперативна подготовка, операция, 
лечение в болницата и следболничния режим с 
назначаване на до два контролни прегледа, задъл-
жително записани в епикризата, в рамките на 30 
дни след изписването, в същото лечебно заведение 
за болнична помощ. 
НЗОК заплаща единствено за медицински изделия, 
прилагани в болничната медицинска помощ, ако те 
са включени в т.нар. Списък с медицински изде-
лия, които НЗОК заплаща в условията на болнична 
медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК 



РИЗОТО С ГЪБИ
Продукти:

• 300 гр. ориз
• 200 гр. гъби
•  900 мл .  зеленчуков / 
пилешки бульон
• Зехтин за запържване
• 2-3 стръка зелен лук или 

1 малка глава стар лук
• 1-2 скилидки чесън
• черен пипер и сол на вкус
• други подправки по ваш 
вкус.

 Приготвяне: 
1. Загрейте зехтина и в него запържете за около 30 

секунди лука, като постоянно разбърквате.
2. Добавете ориза и намалете котлона. Разбърквайте, 

докато краищата на ориза не станат прозрачни. Средата 
на оризовите зрънца обаче трябва да е все още бяла.

3. Добавете чесъна и ситно нарязаните гъби и отново 
разбъркайте

4. Прибавете половината бульон, отново разбъркайте 
добре и оставете да ври на средно силен котлон, като 
периодично разбърквате

5. Останалата част от бульона добавяйте черпак по 
черпак, докато ориза абсорбира бульона

6. След около 20-ина минути оризът би трябвало 
да е сварен. Ако има още нужда от варене, можете да 
добавите малко гореща вода.

7. Сервирайте готовото ризото горещо (по възможност 
в затоплена във фурната чиния) и поръсено с малко 
пармезан или друго деликатесно сирене по ваш избор.

МОРСКАТА  СОЛ  ПОМАГА 
ПРИ  МНОГО  БОЛЕСТИ  

Натуралната морска сол е здравословна и има лечебни 
свойства. Тази сол съдържа повече от 80 съставки, които 
имат положително въздействие вър-
ху здравето, кожата и косата.
Морската сол има алкално дейст-

вие, което помага за баланса на ниво-
то на киселините в организма. Така 
се елиминира рискът от фатални бо-
лести. Тя помага за укрепването на 
имунната система, която по-лесно 
може да се пребори с различни забо-
лявания като грип и алергии.
Морската сол оказва влияние и на 

сърдечно-съдовата система.
Учените са доказали, че редовната консумация на сол, 

разтворена във вода може значително да намали нивото 
на лошия холестерол в тялото.
Солта също така контролира кръвното налягане и нор-

мализира неправилното функциониране на сърцето.
Метаболитните нарушения като диабет могат успеш-

но да се лекуват с морска сол, тъй като тя помага за на-
маляването на нивото на захар в кръвта.
Вижте кои са най-важните здравословни предимства 

на морската сол>>>
Повече от 20% от натрия в човешкото тяло се натрупва 

в костите, които се увреждат при недостиг на минерали 
в кръвта у телесните течности. С добавянето на морска 
сол в храната може да се избегне, или да се облекчи ос-
теопорозата.
Морската сол е полезна и за дихателната система, а 

минералите и структурните частици на водораслите, ко-
ито се съдържат в морската вода, помагат за възстановя-
ването на лигавицата. Солта е добър източник на калий, 
който улеснява функционирането на мускулните влакна.
Морската сол помага и за прочистването на кръвта. 

Съдържа голямо количество витамин С, който действа 
като антиоксидант и унищожава свободните радикали.
Баните с морска сол стимулират отделянето на из-

лишната вода от кожата и съединителната тъкан. Така 
се предотвратява натрупването на излишни течности, 
с което кожата става по-стегната, млада и здрава. Тя е 
много подходяща като естествен ексфолиант за кожа, 
тъй като нейната текстура помага при отстраняването на 
слоя мъртви клетки от кожата.
Морската сол е природен лек срещу мазна коса. 

Солта помага за усвояването на излишните мазнини 
от косата, като я прави мека и красива. Благодарение 
на изобилието от минерали в морската сол, косата 
става по-обемна. Солта осигурява достатъчно храни-
телни вещества за космените фоликули, като по този 
начин косата става по-здрава.

РАЗСАДЕТЕ САЛАТИТЕ ДО КРАЯ 
НА МЕСЕЦА

Започна разсаждането на зимната салата и маруля. 
Ако сте спазили срока на засяване на семената, сега 
разсаждането е в разгара си. Най-добре е дейността да 
приключи до края на месеца, за да могат растенията да 
се вкоренят добре до настъпване на студовете.
Кои са акцентите:
Почвата трябва да е 

добре обработена на 
15-20 см дълбочина и 
доведена до градин-
ско състояние.
Зимните салати и 

марули най-често се 
отглеждат на бразди, 
широки около 50 см. 
Разсадът се засажда 
от двете страни на 
браздата, като раз-
стоянието между две 
растения трябва да е около 20-25 см.
Салатките се засаждат на същата дълбочина, на коя-

то са били в разсадната леха или в саксийката.
Внимавайте да не затрупате растежния връх с почва, 

което ще затрудни по-нататъшното развитие на расте-
нието, а може и да го деформира.
След засаждането се полива. Добре е да се направи 

индивидуално, като на всяко растение се сипе вода.

ПРОСТУДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

Причинителите на тези „есенни болести“ са бакте-
риите и вирусите. Много от тях обитават носоглътката 
и устната кухина и тяхното размножаване е свързано с 
отслабването на имунната система през есента.
Затова задължително се нуждаем от есенна профи-

лактика. Не трябва да се 
пренебрегват ваксините, 
а също и лекарствените 
средства, които „укреп-
ват“ организма след раз-
лични инфекции.
Лукът и чесънът могат 

да бъдат наречени „домаш-
ните лекари“ с уникални 
бактирицидни свойства. 
Една, две скилидки дневно могат да заменят лекарстве-
ния препарат при първите усещания за настинка.
Витаминният дефицит е свойствен на повечето хора 

през есента. Затова е добре утрото да започва с чаша 
портокалов сок, сок от моркови или лимони.
Специалистите препоръчват също парче зеле, ряпа 

или цвекло. Доказано е, че употребата на сокове от 
зеленчуците е по-полезна, отколкото тяхното консу-
миране в натурален вид, защото в състава на зелен-
чуковите сокове не попадат вредните хербициди - те 
остават в целулозата.
Не забравяйте и за плодовете. Дневната норма се 

състои от 2 ябълки и 2 портокала (портокалите могат 
да се заменят с лимон или грейпфрут).
Към профилактичните мерки се отнася и задъл-

жителното измиване на устата вечер - ако не с чет-
ка и паста за зъби, поне изплакване с концентриран 
разтвор на готварска сол. Тази процедура „закаля-
ва“ лигавицата.
Неизчерпаем източник на витамини е и чаят, в 

който са добавени билки или горски плодове: мен-
та, боровинки, липов или ябълков цвят. Горският чай 
смекчава възпалителните процеси и повишава елас-
тичността на стените на кръвоносните съдове. Чаят 
с добавен подбел, липов цвят и сушени малини е от-
лично средство против бронхити.
Според последните медицински изследвания бо-

ровинките притежават най-високи показатели за по-
вишаване на имунитета. Закаляването на организма 
позволява да се избегнат настинките и да се намали 
чувствителността на организма към тях. Всекиднев-
ните физически упражнения или поне час разходка 
също закаляват организма.

ПОДМЛАДЕТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА
МНОГОГОДИШНИТЕ ПОДПРАВКИ

Някои от подправките, които използваме са много-
годишни растения, които растат и се развиват няколко 
години в градината.
За да са по-качествени оба-

че, те периодично трябва да 
се подмладяват. Това може 
да се направи през пролетта 
или есента.
Повечето от многогодиш-

ните подправка се размножа-
ват чрез разделяне на корена. 
Това, разбира се, става при 
силни растения, които имат 
добре развито коренище.
Разделянето се извършва лесно с помощта на нож, 

мотика, или дори с ръка. За целта растението се из-
важда, коренището се оглежда и се преценява как да 
се раздели.
Трябва да гледате на всяко коренче, което отделяте да 

има растежни пъпки, които ще осигурят новия прираст.
Някои от подправките може да се размножават и 

чрез резници.
Например при хряна се действа именно по този на-

чин. Подправките се приготвят есента, съхраняват се 
във влажен пясък и се засаждат през пролетта.

 2 - 8 ноември 2015 г., брой 44

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Офика
Sorbus Aucuparia

Офиката е многогодишно дърво, високо около 
15-16м,със сива и гладка кора , която при старите 
дървета се напуква слабо. Кореновата система е 
силно развита. Короната е широкояйцевидна до 
закръглена.
Листата са сложни-

текоперести,съставени 
от 9-17 лисчета до 6см 
дълги и удълженоелип-
тични до продългова-
толанцетни по форма. 
Назъбени,понякога в 
основата са целокрай-
ни, окосмени отдолу. 
Отгоре са жълтозелени, 
отдолу - сивозелени. 
През есента добиват 
оранжево-червена баг-
ра. Младите листа и 
пъпките са окосмени.
Цветовете са бели, събрани в 10-18 см щитовид-

ни метлици,в кичесто съцветие с петлистна чашка, 
петлистно венче и многобройни тичинки. Цъфти 
през май в продължение на 10 дни. 
Плодът е дребен (8см), зелен, през есента става 

оранжево-червен, месест и топчест, с кисело-стип-
чив вкус.
Декоративно и лечебно растение. Плодовете са 

богати на витамин С.
Плодовете се берат след пълното им узряване. 

Сушат се бавно първо на сянка, после на слънце. 
Плодовете съдържат органични киселини, танини, 
захари, пектини и много витамин.
Лечебно действие и приложение:  плодовете от 

офика се използват при атеросклероза, повишено 
кръвно налягане, захарен диабет, чревни катари.
Начин на приложение: една супена лъжица плод-

чета врат 5 минути в 400 ml вода, която след пре-
цеждане се изпива на 4 пъти на гладно. 
Тази рецепта е примерна, при лечение следвайте 

предписанията на лекуващия ви лекар.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Майката към синчето си :
– Всяка твоя беля е бял косъм в косата ми…
Синът поглежда към белокосата си баба.
– Като гледам, като млада и ти не си била цвете…

Последен изпит. Студент влиза в залата половин час преди 
края на изпита и сяда да пише. Предава листа си доста след 
края на изпита. Професорът отказва да го приеме. Студентът 
пита ядосано:

– Знаете ли кой съм аз?
– Не знам и не ме интересува! – отговаря професорът.
– Добре – казва студентът, пъхнал листа си някъде по 

средата на купчината с изпитните работи и излязъл от залата.


