
„Да бъдеш Баща” е част от международна кампания „MenCare - a global father hood 
campaign”, която се провежда в над 20 страни от 5 континента. Целта на MenCare е да 
подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и не агресивни 
родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата.
Нейната цел е да постави фокус върху ползите от активното участие на бащите (и 

важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без наси-
лие и за пълноценно развитие на детето.
Във връзка с тази инициатива на 13.11.2015 година в СОУ - Сатовча се проведе 

футболна среща между учениците от трети клас и техните бащи под ръководството на 
Нели Коемджиева, Десислава Юзекчиева, Йорданка Шекерова. Вълнението на децата 
бе огромно. Хъсът и емоцията съпътства през цялата игра. Футболната среща завър-
ши с 6:2 за малките футболисти.

23 - 29 ноември 2015 г., година (XI), 47 /527

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

чачастс отт междуннара одднна кампания MMenenCareччаст от междуннароднна кампания MMMennCCare

На 18.11.2015г.  в залата на Общински съвет село Сатовча, по инициатива на кмета на 
община Сатовча д-р Арбен Мименов в изпълнение на Решение №757 от 03.09.2015г. на 
Общински съвет Сатовча се проведе подготвителна среща за създаване на партньорство 
на територията на община Сатовча за прилагането на Водено от общността местно раз-
витие. На срещата присъстваха представители  на местната власт (общински съветни-
ци, кметове на населени места, заместник кметове и общински служители), стопанския 
сектор (регистрирани земеделски производители, регистрирани тютюнопроизводители, 
еднолични търговци, юридически лица по смисъла на Търговския закон) и нестопанския 
сектор (Читалищни настоятелства, учители и училищни синдикати) от община Сатовча. 
Подробно беше представена информация за Програмата за развитие на селските райони 
(2014 – 2020) и в частност за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България, реда и усло-
вията за разработване и подаване на проект за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общността местно развитие”. 
Всички четиридесет и двама представители на местните заинтересовани страни взеха 

активно участие при създаването на местното партньорство, като излъчиха свои офици-
ални представители, които да ги представляват и подпишат споразумението за партньор-
ство, както и активно да участват в изпълнението на проект, с който община Сатовча ще 
кандидатства за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на 
ПРСР 2014-2020г. Единодушно беше взето решение, община Сатовча да бъде кандидат, а 
излъчените представители на двата сектора да бъдат партньори по проекта. 
На следващ етап предстои Общински съвет Сатовча, да одобри излъчените партньори, 

които ще представляват нестопанският и стопанският сектор в партньорството, да опре-
дели територията, на която ще се прилага подхода Лидер в община Сатовча и да посочи 
официалният представител, който ще представлява местната власт в Партньорството. 
Основните дейности по проекта, за 

които община Сатовча, ще кандидатства 
за финансиране по ПРСР 2014-202г. са:

- подпомагане на процеса по създаване 
на Местна инициативна група (МИГ) на 
територията на община Сатовча, като се 
учреди публично частно партньорство;

- популяризиране на подхода Водено 
от общностите местно развитие (ВОМР) 
и подпомагане на процеса на разрабо-
тване на местна стратегия за развитие;

- насърчаване на включване на мест-
ното население в разработването и бъ-
дещото прилагане на стратегията за 
местно развитие;

- подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ;
- провеждане на обучения на местните лидери и заинтересованите страни;
- проучвания и анализи на територията на община Сатовча, на която ще функционира 

учредената МИГ;
- подготовка за стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност 

във връзка с подготовката на стратегията;
- подкрепа за популяризиране на местната идентичност;
- координация за изпълнението на подготвителните дейности.
Срещата приключи успешно, надяваме се че с подкрепата и на Общински съвет Сатовча, 

проектът ще бъде внесен за одобрение от УО на ПРСР в рамките на обявеният краен срок  
за кандидатстване -  11.12.2015г.

За свободните работни места в Благоевградски регион  за стажуване по 
схема „Младежка заетост” към 13.11.2015 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Гоце Делчев, Тел. за връзка: 0751 6 12 61

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места   
1 Икономист, финанси    -   Висше, магистър финанси

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 20.11.2015 г.
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Правителството одобри нова система за събиране на таксите по пътищата, 
предложени с анализ на Световната банка, съобщават от пресцентъра на МС. 
Приходите от винетки по сегашната система са недостатъчни за поддържа-
нето на пътната мрежа, затова съществува критично важна потребност да се 
осигури дългосрочно, предвидимо финансиране, за да се даде възможност 
за реализирането на смислена, последователна и устойчива политика по от-
ношение пътищата. Това изисква 
допълнително инвестиране на поне 
600 млн. лв. нетни приходи годиш-
но, се посочва решението.
Според новото решение разме-

рът на годишната винетна такса за 
транспортните средства категория 3 
(леки автомобили и товарни до 3,5 
т) е повишен с 30 лв.
Винетките за трактори и комбай-

ни пък се повишава с 5%. Винет-
ки слагат само трактори, които са 
с регистрация по Закона за МВР, в КАТ. Всички останали, регистрирани в 
КТИ са по Закон за земеделска и горска техника, са освободени от винетки.
Месечният и седмичният стикер за леките автомобили и камионите до 

3,5 тона се вдига с по 5 лева.
Предвижда се повишаване на размера на дневната винетна такса за ка-

тегория 1 (ППС, предназначени за превоз на товари, строителни машини, 
колесни трактори и други с 2 (две) и повече оси, които имат техническа 
допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;) и категория 
2 поскъпват с 1 (един) лев или с 5% от сегашния размер и доближаване 
до максималния. Максималният размер на тези такси според европейската 
директни трябва да бъдат 11 евро.
Моделът за пътните такси е разработен в изпълнение на Изменение №3 

към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция „Пътна инфраструктура” и Световната банка, ратифицирано от 
Народното събрание.
С приемането на акта се възприема нов подход за по-интелигентно и по-

ефективно събиране на пътни такси от сегашната система, базирана на сти-
кер-винетки. Това ще способства за увеличаване на приходите по по-справед-
лив начин, което, от своя страна, ще доведе осигуряване на финансов ресурс, 
необходим за поддръжка и модернизация на пътищата – предпоставка за оси-
гуряване на икономически растеж, подобряване на управлението на трафика, 
безопасността на движение, национална свързаност, улесняването на търго-
вията и сигурността, се посочват в мотивите.

Правителството оододобрбри нова система за събиране на таксите по пътищаП бб бб

 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 Г.



29 Ноември 2015, Неделя
Международен ден за солидарност с палестинския народ
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 32/40В на Общото събрание на ООН от 2 декември 

1977 г. и във връзка с резолюция 181 (тт) по въпросите на Палестина от 29 ноември 1947 г.

BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“  

ПРИТЧИ:  ПОСВЕЩЕНИЕ    
Учителят го прие в тясната си стаичка, която отвътре му се стори далеч по-просторна. 

Легло, два стола и маса се къпеха в бяла, мека светлина. 
Като закъснели птици, отлетяха часове в молитва и безмълвие, готвеха се за нощта на 

неговото посвещение. Смрачи се и земята се сгърчи, гневни облаци разрошиха небето. 
Ученикът потръпна, вън вече валеше. Капките биеха тревожно, а мракът сякаш деб-

неше душата му. Учителят мълчеше все едно го нямаше отдавна. Не идваха сияйните 
цветове и чудни екстази, не се явяваха незнайни видения и неписани тайни. 
Зъбите му се впиха в долната устна, гнила тръпка полази пъпа му. 
— Да излезем вън. 
Гласът на Учителя дойде някъде отдалеч, глух и странен, като думи на непознат език. 
Дъждът бе спрял, а планината сечеше върху небето черни, тревожни петна. Нямаше 

ги и звездите, които толкова месеци мълвяха притчи на душата му. 
Достоен ли бе за съкровено знание? Дали бе готов да стане ловец на души? 
И не му ли внуши сам Мъдрецът тези мисли, за да му посочи истината? 
Лицето му посърна от невяра, почувства как дръзка ръка разкъса дрехата на душата 

му и заби нож в сърцето му. 
Учителят се прибра. 
Ученикът потъна в мрака, но не бе сам — в тъмнина-

та живееше някой. И от черната бездна се разнесе глас: 
— Не те води никъде, видя ли? Защото не Бог създаде 

човека, а човек — Бога. Първо хората вярваха в много 
богове, но после рекоха — един ни стига. И създадоха 
единия Бог… 
Ученикът махна с ръка, обърна се, и скован от леден 

страх, зашепна магическа формула. Студът го стисна 
с железни ръце, и той престана да се противи. 
Тогава чу втори, гневен и червен, като горящо кълбо 

в тъмния простор. И опари душата му. 
— На кого му трябват кротки спасители и измамни 

учители? Нима хилави шарлатани ще променят света? 
Не! Камшици от гняв, бичове от омраза и тояги от жестокост трябват на хората! Само 
така ще се оправи това племе! 
Побягна и се препъна, но се изправи бързо, като вдигнат от невидима ръка. Духна 

три пъти към страшния глас и замълви всички молитви, формули и заклинания, които 
бе запомнил. 
Тогава се чу говор, като шум от много листа: 
— И с какво е той повече от теб? Не виждаш ли, че все мълчи и се кичи с ореол на 

тайна и загадка? Та нали сам той те учи, че можеш всичко, че и в теб Бог живее? Бъди 
водач, за какъвто си роден, ловецо на души! А него следваш ли — себе си ще изгубиш! 
Мократа нощ пълзеше с дребни тръпки по краката му, които отдавна жадуваха за 

покой. Много гласове щипеха ушите му, вплетени в яростна борба за ум и разсъдък… 
Дали бяха заговорници против Учителя или сенки на мъртви богохулници? 
Но устата му не посмя изрече: 
— Душата ми каза тия думи. 
А в ума му летяха слова на незнаен език, които той шепнеше дълго, след като всички 

научени формули потънаха в забрава. 
Когато небосклонът роди кървав изгрев, излезе и Мъдрецът. Бодър и лъчезарен, той 

стоеше пред него — изправен, висок и светлолик. 
Две сълзи се спуснаха от зачервените му очи, които жадно поглъщаха този образ. 
С усмивка на уста, Учителят му кимна да влезе. 

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

23 Ноември 2015, Понеделник
Празник на катедралния храм „Ал. Невски“ София
Чества се в Деня на Свети благоверни княз Алексан-

дър Невски, който е патрон на църквата. Най-голямата 
източноправославна катедрала на Балканския полуос-
тров, която събира около 5 хил. души, е построена по 
идея на Петко Каравелов. Първият камък е положен 
на 19 февруари 1882 г., строежът завършва през 1912 
г. Храм-паметникът е издигнат в чест на падналите 
за освобождението на България от турско робство. 
Посветен е на руския национален герой и светец Александър Невски, княз на 
Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна войска, разгро-
мява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града шведска армия. 
Според преданията заради победата в тази битка получава прозвището Невски. 
През март 2001 г. руската православна църква дарява частица от Светите мощи 
на покровителя на храма. Стенописите, мозаечните пана и икони са изпълнени 
от най-известните за времето си 13 руски и 11 български художници. Има 12 
камбани като най-голямата е и най-висока на Балканите - 52 метра. Храмът е 
осветен с тържествен ритуал продължил от 12 до 14 септември 1924 г. През 1951 
г. е обявен за Патриаршеска катедрала.

24 Ноември 2015, Вторник
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa
Света Екатерина е покровителка на майките и е живяла 

по време на царуването на император Максимиан (ІV в.) в 
град Александрия. Майката на Екатерина била християнка, 
но скривала вярата си, самата Екатерина била девойка с 
рядка мъдрост и красота. На 18 години тя познавала книгите 
на философи и поети, изучила и лекарската наука. Скоро 
приела християнството и загинала мъченически в името 
на вярата. В народния календар езическите представи се 
преплитат - в по-голяма си част празникът се почита като 
езически - срещу болестта шарка и бяс. Жените приготвят 
пресни питки и намазани с мед ги раздават на близките 
хора - за предпазване от шарката, за здраве, благополучие и за света Катерина. 
Някъде захранват и кучетата с тази пита, за да не ги хваща бясът. Житната жерт-
ва, омилостивяваща шарката и бяса, е предназначена и за св. Екатерина, която 
по традицията на женските персонажи в християнската митология защитава 
майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората. Днес празнуват: 
Екатерина, Катерина, Катя и Тина.

25 Ноември 2015, Сряда
Международен ден срещу насилието над жени
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 

17 декември 1999 г. От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на женски 
организации. Годишнина от убийството /1960/ в Доминиканската република на 

трите сестри Патрия, Минерва и Мария Мирабал, политически 
противници на диктаторския режим на Рафаел Трухильо (16 
август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/.
Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна църква отдава почит 

на Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на 
българския народ. Денят е и патронен празник на Софийския 
университет. Климент Охридски е един от най-значимите 
автори на старобългарски език, той пише жития, похвални 
слова, църковни химни, превежда църковни текстове. 

26 Ноември 2015, Четвъртък
Ден на хранително-вкусовата промишленост
Организатори са  Българска асоциация за хранителна и пи-

тейна индустрия (БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към 
Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/. Отбелязва се в края на м. 
ноември, като през 2015 г. ще се отбележи на 26 ноември.
Световен ден на информацията
Отбелязва се от 1994 г. по инициатива на Международната академия по инфор-

матика с подкрепата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО). Годишнина от провеждането на първия Меж-
дународен форум по информатика /1992/.

27 Ноември 2015, Петък
Годишнина от подписването на Ньойския договор 
Годишнина от подписването през 1919 г. в Париж на 

Ньойския мирен договор. Договорът се налага на Бъл-
гария от силите на Съглашението след поражението й 
в Първата световна война (1914-1918). От страна на 
България договорът е подписан от министър-предсе-
дателя Александър Стамболийски. Влиза в сила на 
9 август 1920 г. С подписването на Ньойския договор от България е откъсната 
площ от 11 278 кв.км. с българско население. От България се откъсват Южна 
Добруджа, Западните покрайнини - Царибродско, Босилеградско, Струмишко и 
Беломорска Тракия. На страната се налагат тежки репарации на обща стойност 
2 милиарда и 250 милиона златни франка, платими за 37 години при лихва от 
5 процента. България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, 
военен флот и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надвишават 
20 хиляди души доброволци. 
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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

Краен срок: по-късно от 23:59 часа на 
30 ноември 2015 г. 
Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ: 50 000 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ: 500 000 лв.
Общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата: 10 000 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ е в 

размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са следните кандидати: 
- общини (или райони на общини); 
- детски градини; общински училища с 

подготвителни групи; 
- юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност.
Дейностите, които ще получат подкрепа 

включват:
1. Допълнително обучение, при необхо-

димост, по български език за деца, за които 
българският език не е майчин (вкл. деца, тър-
сещи или получили международна закрила);

2. Осигуряване на подходяща образова-
телна среда за включване на децата от ром-
ски произход от обособените по етнически 
признак детски градини и децата, търсещи 
или получили международна закрила чрез 
поетапен прием в детски градини и в под-
готвителни групи в общински училища 
извън ромските квартали (вкл. транспор-
тирането им от ромските квартали/махали 
или регистрационно приемателни центрове 
до училище или детска градина в рамките 
на населеното място);

3. Подобряване на образователната среда 
в детски градини и в подготвителни групи 
в общински училища, в които се обучават 
деца от етническите малцинства с цел 
повишаване качеството на обучението и 
подобряване на резултатите от него;

4. Подобряване на образователната среда 
в детски градини и в подготвителни гру-
пи в общински училища извън ромските 
махали в градовете, в които се обучават 
интегрирано деца от етническите малцин-
ства и/или деца, търсещи или получили 
международна закрила;

5. Осигуряване, при необходимост, на 
психологическа подкрепа за децата от ет-
ническите малцинства и за децата, търсещи 
или получили международна закрила;

6. Насърчаване общуването и съвместни-
те изяви между деца от различните етноси, 
обучаващи се в отделни детски градини и в 
подготвителните групи в общинските учи-
лища на територията на населеното място;

7. Дейности, насочени към съхраняване 
и развиване на културната идентичност 
на децата от етническите малцинства и 
техните връстници в интеграционна мул-
тикултурна среда;

8. Подкрепа за семейства от уязвими 
етнически малцинства/семейства в нерав-
ностойно положение за обучение на децата 
им в детски градини от 3-годишна възраст 
с оглед ранната им социализация;

9. Насърчаване участието на родителите 
във възпитателния процес;

10. Работа с родителите от уязвими 
семейства/семейства в неравностойна 
ситуация от етническите малцинства или 
такива, търсещи или получили междуна-
родна закрила, които възпрепятстват децата 
си подлежащи на задължителна предучи-
лищна подготовка от редовно посещаване 
на детска градина;

11. Работа с родители без разлика от 
етническия им произход за разясняване 
ползите от образователната интеграция и 
приемането на различието;

12. Преодоляване на негативни обществе-
ни нагласи, основани на етнически произ-
ход и културна идентичност и разработване 
на програма за културна и социална инте-
грация или общинска програма за образо-
вателна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства;

13. Разработване и приемане на общин-
ски годишни планове за действие, в съот-
ветствие с областната стратегия за интег-
риране на ромите или общински програми 
за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства 
(дейността следва да бъде финансирана за 
сметка на съответната община).



До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец октомври за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец октомври, ко-
гато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 ноември.
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СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ИЗВЪНРЕДНА СУБСИДИЯ

От 23 ноември 2015 г. (понеделник) стартира прием-
ът на заявления по схемите за извънредно подпомагане 
на производителите на животински продукти. Подпо-
магането ще се предоставя на производителите на кра-
ве, овче, козе и биволско мляко и на производителите 
на овче и козе месо, които са най-силно засегнати от 
спада на цените в сектора. Схемите, по които ще може 
да се кандидатства са за подпомагане на база доставки 
и/или директни продажби на краве мляко през квотния 

период 2014/2015 г., за 
подпомагане на брой млеч-
ни крави в стопанството, за 
подпомагане на брой овце-
майки и/или кози-майки 
в стопанството, както и 
за подпомагане на брой 
биволици в стопанството.
Допустимите за подпо-

магане земеделски про-
изводители са оповестени публично в срок до 19 
ноември на определените за това места в Централното 
управление и Областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие”, както и на интернет страницата на Ми-
нистерство на земеделието и храните и на Държавен 
фонд „Земеделие”. В списъците за всеки земеделски 
производител ще бъде посочено количеството мляко в 
килограми и броят на животните, за които има право на 
извънредно подпомагане по посочените схеми.
Заявленията ще се подават до 4 декември 2015 г. в 

съответната Областна дирекция на Държавен фонд 
„Земеделие”, в чиято териториална компетентност е 
постоянният адрес на физическото лице или адресът 
на управление на юридическото лице, кандидат за 
подпомагане. Кандидатите за подпомагане заявяват 
само участие в схемите, без да посочват количеството 
краве мляко и/или броя на животните, подлежащи 
на подпомагане, и декларират съгласие размерът на 
подпомагането да бъде определен от Държавен фонд 
„Земеделие”.
В срок до 10 декември 2015 г. със заповед на минис-

търа на земеделието и храните ще се определи размерът 
на плащането за килограм краве мляко и за едно до-
пустимо за подпомагане животно по различните схеми. 
Изплащането на средствата ще се извършва по банков 
път от Държавен фонд „Земеделие” до края на 2015 г.

ОТ 13 НОЕМВРИ ТЪРГОВСКИЯТ
РЕГИСТЪР РЕГИСТРИРА НОВИТЕ 

ФИРМИ ЗА ЕДИН ДЕН   
От 13 ноември нова фирма може се регистрира за 

един ден, съобщиха от Агенцията по вписванията. 
Заявленията за първоначална регистрация на фирми 
ще се разглеждат до края на следващия работен ден 

от постъпването им в 
Търговския регистър. 
Произнасянето ще се 
извършва незабавно след 
разглеждане на заявле-
нието, освен в случаите 
когато на заявителя са да-
дени указания за отстра-
няване на нередовност на 
документи.

Друго нововъведение е, че когато заявителят е посо-
чил имейл, дадените указания ще се изпращат и на него. 
Те ще продължават да се публикуват и по партидата 
на дружеството в Търговския регистър на интернет 
страница на агенцията.
Новите функционалности са въведени в изпълнение 

на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона 
за Търговския регистър, обнародван с ДВ, бр.54 от 17 
Юли 2015г. Агенцията по вписванията имаше 4 месеца, 
за да изпълни новите изисквания.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
От какво възнаграждение се определя обезщете-

нието за временна неработоспособност? 
> Дневното парично обезщетение за временна нера-

ботоспособност поради общо заболяване се изчислява 
в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност 
поради трудова злополука или професионална болест 
– в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово 
възнаграждение или среднодневния осигурителен до-
ход, върху които са внесени или дължими осигурител-
ни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени 
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство 
за периода от 18 календарни месеца, предхождащи 
месеца на настъпване на неработоспособността. 

> Дневното парично обезщетение за временна нера-
ботоспособност поради общо заболяване не може да 
надвишава среднодневното нетно възнаграждение за 
периода, от който е изчислено обезщетението. 

> За дните, включени в 18-месечния период, предхож-
дащ месеца на настъпването на неработоспособността 
се взема предвид среднодневната минимална работна 
заплата за страната за съответния период, ако лицето: 

• не е било осигурено за общо заболяване и май-
чинство; 

• е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за 
трудов или служебен стаж; 

• е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете; 
• е било осигурено по законодателството на друга 

държава по условията на международен договор, по 
който Република България е страна. 

> За дните, включени в 18-месечния период, през 
които лицето е получавало парично обезщетение от 
общественото осигуряване за временна неработос-
пособност или за бременност и раждане, се взема 

предвид доходът, от който е определено паричното 
обезщетение. 

> Сумата, от която се изчисляват паричните обез-
щетения, не може да бъде по-голяма от максималния 
месечен размер на осигурителния доход, определен 
със Закона за бюджета на държавното обществено оси-
гуряване за периода, от който се определят паричните 
обезщетения. За 2015 г. той е 2 600 лв. (ЗБДОО 2015 г.) 
Кога и за какъв срок може да се получи обезще-

тение за гледане на болен член от семейството? 
> Парично обезщетение при условията и в размера 

на паричното обезщетение за временна неработос-
пособност поради общо заболяване се изплаща и за: 

• гледане или належащо придружаване за медицин-
ски преглед, изследване или лечение в страната или в 
чужбина на болен член на семейството над 18-годишна 
възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през 
една календарна година; 

• гледане или належащо придружаване за медицин-
ски преглед, изследване или лечение в страната или в 
чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 
календарни дни през една календарна година общо за 
всички осигурени членове на семейството; в този срок 
не се включва времето за гледане на дете по т. 3 - 5; 

• гледане на дете под карантина до 18-годишна 
възраст, болно от заразна болест – до изтичането на 
срока на карантината; 

• гледане на болно дете до 3-годишна възраст, 
настанено в заведение за болнична помощ заедно с 
осигурения – за времето, през което осигуреният е 
бил в заведението; 

• гледане на здраво дете, върнато от детско заведение 
поради карантина – докато трае карантината. 

> Паричното обезщетение по горните т. 2, 3, 4 и 5 се 
изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, 
роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето. 

> За един и същи осигурителен случай за едно и 
също време парично обезщетение за гледане на болен 
член от семейството може да се изплаща само на един 
осигурен член на семейството. 

> За гледане на хронично болен член на семейството 
парично обезщетение се изплаща само при изостряне 
на заболяването. 

> За членове на семейството на осигуреното лице 
се считат неговите възходящи и низходящи по права 
линия, съпругът и съпругата. 

 СМАРТФОНИ, ТЕЛЕВИЗОРИ И АВТОМОБИЛ
ЩЕ СА НАГРАДИТЕ ОТ ЛОТАРИЯ НА

НАП С КАСОВИ БЕЛЕЖКИ 
НАП и Министерство на финансите дадоха старт на 

Лотария с касови бележки. Играта ще продължи една 
година, а голяма награда е лек автомобил. 
От НАП обясняват, че в продължение на една го-

дина ще подарят 52 смарт телефона - всяка седмица, 
12 смарт телевизора - всеки месец и веднъж годишно 
- лек автомобил с всички екстри, по думите на гово-
рителя на НАП Росен Бъчваров. Първият късметлия 
от данъчната лотария ще бъде изтеглен на 20.12.2015 
г. в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по 
БНТ 1, между 9.00 ч. и 10.00 ч. 
В Лотария с касови бележки на НАП се участва с 

всяка касова бележка за покупка на стока или услуга, 
направена след 16 ноември 2015 г. Механизмът на 
лотарията предвижда еднократно създаване на про-
фил в сайта www.kasovbon.bg, като касови бележки, 
без ограничения, се въвеждат на вече регистриран 
потребител. За да се регистрира касов бон, трябва да 
се попълнят три елемента: дата, час и стойност на по-
купката. Колкото повече фискални бона има в профила 
на участника, толкова по-голям е шансът за награда.
Във връзка с кампанията, НАП изчисляват повиша-

ване на данъчните приходи в размер на 19 млн. за една 
година, като разходите по нея ще са 280 хил. лева, каза 
още Росен Бъчваров. 
От НАП обръщат внимание, че е много важно хо-

рата да пазят касовите си бележки до края на играта, 
защото ще получават наградите си срещу тях. Всички 
търговци, издали печелившите касови бележки, ще 
бъдат щателно проверени, обещават също от НАП.
Лотарията с касови бележки е инициатива на НАП, 

която има за цел да насърчи гражданите да изискват 
касови бележки при покупките си. По този начин те ед-
новременно ще гарантират правата си при евентуална 
рекламация на стока, която не отговаря на очакванията 
им и в същото време, ще стимулират търговците да 
платят дължимите си данъци и осигурителни вноски. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2015г.

Отговор: Уважаема госпожо, в индикациите за хоспи-
тализация по КП №241 „Физикална терапия и рехаби-
литация при болести на периферната нервна система“ 
е посочено:
ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
1.1. Пациенти с показания за провеждане на рехаби-
литация в болнични условия се приемат в срок до 6 
месеца след дехоспитализация от ЛЗБП (с изкл. на 
случаите, посочени в т. 1.3), в което са провеждали ле-
чение за основно заболяване, съответстващо на някоя 
от диагнозите, посочени в блок “Kодове на болести по 
МКБ-10” на клинична пътека № 241 (удостоверява се с 
приложена в ИЗ епикриза); или насочени от  ПИМП (от 
изпълнител на първична извънболнична помощ -  личен 
лекар) за хронично болни (с етапна епикриза), или с 
документ от СИМП (специализирана извънболнична 
медицинска помощ). При насочване от извънболничната 
помощ, диагнозата следва да е поставена от специалист 
по нервни болести/неврохирургия.
1.2. Пациентите по т. 1.1 са с:
- изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/ 
парализи;
- задължително ЕМГ-изследване с данни за нервно-
мускулно увреждане (ЕМГ-изследване със заключение, 
направено от лекар специалист по нервни болести до 
края на шестия месец преди датата на хоспитализация 
по тази клинична пътека); 
- при данни за коренчева компресия - EMГ (с давност 
до 6 м.) или!образно изследване (КАТ/ЯМР - с давност 
до 24 месеца преди хоспитализацията);
- наличие на изразени мускулни контрактури, водещи 
до трудности в автономността; 
- вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на па-
равертебралната мускулатура, болка, ограничение в 
движенията на гръбначния стълб и др.). 
1.3 Пациенти, с политравма и такива с първични или 
ятрогенни увреди на периферната нервна система от 
ортопедично-травматологичен произход, се приемат за 
рехабилитация в болнични условия в срок до 6 месеца 
след дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено 
оперативното лечение. Извършената оперативна ин-
тервенция се удостоверява с приложено в ИЗ копие от 
епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна 
физикална терапия и рехабилитация.

Въпрос: На колко безплатни пломби имаме право в 
рамките на една календарна година? Лечението на 
зъбите с лекарство, например „арсен“ покрива ли се 
от НЗОК? НЗОК какво реибурсира по дентална ме-
дицина, само самите пломби или включва и лечение 
на зъби?
Отговор: Уважаема госпожо, денталните услуги, за 
които НЗОК заплаща в извънболничната дентална 
помощ, са различни за възрастовите групи до- и над 
18-годишна възраст. 
Конкретно, здравноосигурените лица над 18-годишна 
възраст имат право на следните дейности в първичната 
дентална помощ :
1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж 
за съответната календарна година и еднократен допъл-
нителен преглед за бременни; 
2. Обтурация (пломба) с амалгама или химичен компо-
зит (лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с 
амалгама или химичен композит);
3. екстракция на зъб (вадене на зъб), включително 
анестезия (упойка).
За прегледа здравноосигурените лица доплащат  - 1.80 
лв., а за пломбата и за екстракцията на зъб – съответно 
по 4.00 лв. 
Може да бъде ползвана и специализирана хирургична 
извънболнична  дентална помощ за лица над 18-годишна 
възраст, частично заплащана от НЗОК: 
- специализиран обстоен преглед, при който пациентът 
доплаща 1.80 лв; 
- инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия 
– доплаща 7.50 лв; 
- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко раз-
рушен зъб, вкл анестезия – доплаща 13.50 лв.; 
- контролен преглед след някоя от горните две дейности, 
за който се доплаща 0.80 лв.
Друг материал или метод на лечение, различен от посо-
чените не се заплащат от НЗОК.
Вие заплащате и потребителска такса, в случая - 2.90 
лв. за всяко посещение, освен ако не сте освободена от 
нея (съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване).
Информация за пълния пакет дентални дейности през 
2015 година по линия на НЗОК, на които здравнооси-
гурените лица имат право, ще намерите на сайта на 
НЗОК - в меню „НРД“ - Национален рамков договор 
2015 за дентални дейности“ - линк „ДОГОВОР № РД-
НС-01-4/29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на 
денталната помощ за 2015 г. между Националната здрав-
ноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз“.

Въпрос: Предстои ми лечение по КП 241. Имам 
ЕМГ, направено от невролог преди няколко дни. 
Личният ми лекар ми издаде направление за хос-
питализация и амбулаторен лист. Въпросът ми е 
дали тези документи са достатъчни за хоспитали-
зация по тази клинична пътека? Необходимо ли е 
амбулаторният лист да бъде издаден от невролог/
неврохирург и нужна ли е етапна епикриза?



БОБЕНА САЛАТА С МОРКОВИ
И ПЕЧЕНИ ЧУШКИ

Продукти за 4 порции:
• 2 ч.ч. боб 
• 4 печени чушки 
• 2 моркова 
• 1/2 ч.ч. доматено пюре 
• 1 глава червен лук 
• 5 стръкчета магданоз 
• 2 с.л. зехтин 
• черен пипер 
• сол 

 Приготвяне: 
Бобът (2 ч.ч.) се сварява 

и към него се прибавят 
нарязаните  на  колелца 
моркови (2 бр). Когато 
омекнат, зеленчуците се 
отцеждат и смесват с нарязаните на дребни парченца 
печени белени червени чушки (4 бр) и задушеният в 
зехтин (2 с.л.) лук (1 глава). Салатата се овкусява с 
подправките и ситно нарязания магданоз (5 стръкчета). 

КАК  ДА  ОТСТРАНИТЕ
МИРИЗМАТА  НА  ЦИГАРИ?  
Ако и вие сте от либералните домакини, които позво-

ляват на гостите си да пушат свободно в жилището, то 
сигурно дни след срещата домът ви още пази миризма-
та на цигари. Вижте как да отстраните цигарения дим?
Един от недостатъците на цигарения дим е, че се про-

смуква в стените, килимите, пердетата и мебелите на 
жилището, като по този начин остава дълго време след 
гостуването на пушачите. И ако сте непушач, то най-
вероятно това ухание ви дразни още повече.
Започнете като проветрите добре дома – хубаво е да 

направите течение и да оставите така за поне 10мин., 
така че свежият въздух да може да циркулира из стаите 

и да прогони миризмата 
на цигари.
След това напръскайте 

стените с пулверизатор, 
пълен с разтвор от вода и 
лимонов сок или от вода 
и бял оцет в съотноше-
ние 2:1. Килимите поръ-
сете със сода бикарбонат 
и оставете така за една 

вечер. Содата има способността да абсорбира неприят-
ните миризми, без да оставя следи. Сутринта пуснете 
прахосмукачка, за да почистите песъчинките.
Почистете и мебелите. Използвайте препарат за дър-

во или ги минете с леко влажна памучна кърпа, на коя-
то сте сложили малко омекотител.
За да преборите миризмата на цигари у дома по-лес-

но при следващо гостуване на пушач, желателно е да 
вземете някакви мерки преждевременно. Например 
запалете ароматна свещ, докато гостът ви е запалил 
цигара. Така пламъкът ще поеме аромата на никотин. 
Хубаво е обаче да избягвате по-сладникавите ухания, 
защото смесването им с мириса на цигари може да има 
обратен ефект. Най-добре заложете на свещи с цитру-
сов аромат.
Използвайте специален ароматизатор за пепелника – 

продава се в повечето магазини за домашни потреби. 
Ако пък не сте попадали на такъв, напоен с оцет па-
мук върши същата работа. Някои слагат книжно тиксо 
на ключалката на вратата в стаята, където се пуши, за 
да може миризмата на цигари да не се разпространява. 
Други пък поставят в ъглите активен въглен.
Но най-сигурният метод за предпазване на дома от 

миризмата на цигари е, ако учтиво помолите гостите да 
пушат на балкона.

КОГАТО БЕГОНИЯТА СТРАДА
* Проблем: Поява на кафяви петна от долната страна 

на листата, които се разпростират от центъра навън.
* Възможна причина: Недостатъчна влажност на по-

мещението или преполиване; в определени случаи може 
да се касае за вирус.

* Проблем: Покафеняване на листата по краищата.
* Възможна причина: Растени-

ето не получава достатъчно вода 
или температурата в помещението 
или и двете.

* Проблем: Листата окапват.
* Възможна причина: Растени-

ето е на студено, преполивате го 
или пък не получава достатъчно 
вода. През зимата поливането за-

дължително се ограничава до минимум.
* Проблем: Върху листата се появяват петна, които 

приличат на белезникав прах.
* Възможна причина: Причинителят в случая е браш-

нена мана. Третира се със специален препарат.
* Проблем: Загниване на новите листенца.
* Възможна причина: Преполиване. Растението не се 

полива отгоре, а в чинийката.
* Проблем: Листата на бегонията имат бели петна.
* Възможна причина: Белите или сиви петна по листа-

та на бегонията най - често са причинени от гъбички. За 
да решите проблема, трябва да подобрите циркулацията 
на въздуха в помещението, да намалите влажността на 
въздуха и да напръскате растението със слаб фунгицид.

 АРОНИЯ СЕ ЗАСАЖДА
ПРЕЗ ЕСЕНТА

Аронията се засажда главно през есента, преди на-
стъпване на големите студове.
Ако се прави по-голяма насаждение, торенето тряб-

ва да се определи чрез анализ на почвата. За любите-
лите ориентировъчно се дава препоръка от 40-50 кг/
дка комбиниран тор (NРK).
При засаждане на няколко реда, растенията се за-

саждат при междуредово разстояние 4 м и разстояние 
между растенията в реда – 3 м. Аронията се засажда 
на дълбочина до кореновата шийка и непосредствено 
след това се полива.
Основните гри-

жи при младите на-
саждения с арония 
включват плитки 
п оч в о о б р а б о т к и 
(растението е с плит-
ко разположена, раз-
клонена, коренова 
система), поливане 
през периода на на-
едряване на плодове-
те и торене. Резитбите (просветляващи и подмладява-
щи) при аронията се провеждат по-късно, обикновено 
5-6 години след засаждането на културата.

ПЛОДНИТЕ ДРЪВЧЕТА СА
В ОТНОСИТЕЛЕН ПОКОЙ.

ТРЕТИРАНЕТО СЕГА Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
През ноември овощните култури вече се подготвят 

за презимуване и са в състояние на относителен по-
кой. Условията на средата стават все по-неблагопри-
ятни и голяма част от неприятелите и причинителите 
на болестите също преминават в неактивна форма.
В растителните остатъци зимуват много вредите-

ли. В овощните градини те са потенциален източник 
на зараза от редица болести и неприятели: струпясва-
не по ябълка и круша; кафяви листни петна по дюля 
и круша; церкоспороза; черно гниене по семкови; 
ябълков цветопробивач; плодови оси; бадемов семе-
яд; черешова муха.
Третирането сега е препоръчително.
Ябълковите и крушовите дървета, нападнати сил-

но от струпясване, е препоръчително да се напръскат 
обилно с 5% разтвор карбамид или с 1,5% фолиарел 
N. Карбамидът представлява благоприятна среда за 
развитие на някои микроорганизми, които унищожа-
ват мицела на струпясването. Желателно е да се тре-
тират и окапалите около дърветата листа.
В края на лис-

топада праскове-
ните, кайсиевите, 
черешовите и ба-
демовите насаж-
дения трябва да се 
пръскат с 2% бор-
долезов разтвор за 
борба със сачмян-
ката и инфекцион-
ната апоплексия.
За предпазване 

на овощните кул-
тури от зимните 
студове, за уни-
щожаване на лишеите и мъховете, за отблъскване на 
миризливия дървесинояд и дървесницата, ствола и 
дебелите клони на дърветата се намазват с 20% варна 
каша към която се прибавя малко глина.
ЕСЕННО ЗАСАЖДАНЕ НА ОВОШКИ
Предстои есенното засаждане на овощни дърве-

та. Сега е моментът градинарите, които ще засаждат 
нови фиданки, да изберат най-подходящите видове и 
сортове за своята градина. Препоръчително е и пред-
варително да се изкопаят посадъчните ямки, както и 
да се осигурят минерални и органични торове.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Бобът
ХИМИЧЕН СЪСТАВ
В боба се съдържа почти 

цялата азбука на витамини-
те: каротин (предшестве-
никът на витамин А в ор-
ганизма), витамин К, група 
В и аскорбинова киселина 
(витамин С), чието количе-
ство е около 20 мг на 100 г. 
Богат е на минерални соли 
и микроелементи, сред 
които - калций, фосфор, 
магнезий, желязо. Коли-
чеството на йода е много голямо в това растение. 
Заради благоприятното съотношение между солите 
на натрия и калия, бобът подпомага извеждането на 
течностите от организма и така действа разтоварващо 
на сърдечно-съдовата система.
Най-ценното в боба е това, че по съдържание на 

протеини той се доближава до месото и превъзхож-
да рибата, зеления грах (с 6%) и зърнените храни (2 
пъти), а по калорийност – картофа (3,5 пъти). Една 
чиния боб (300 г) дава пълно усещане за ситост, сякаш 
човек е изял месно ястие. Затова боба често го наричат 
“растителното месо”. Но това не е заради калорий-
ността на продукта, а заради бавното преработване 
на протеините на боба и съответно продължителното 
му пребиваване в стомаха.
ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
>  понижава равнището на кръвната захар и облек-

чава диабета;
>  засилва секрецията на стомашния сок и задсто-

машната жлеза;
>  полезен е при гастрит с понижена киселинност;
>  увеличава количеството на полезните бактерии 

в дебелото черво;
>  подпомага укрепването на имунитета;
>  полезен е при пикочокаменна болест и при сър-

дечно-съдови заболявания;
>  отварите и настойките от боб препятстват об-

разуването на пясък и камъни в пикочния мехур и 
бъбреците;
ВНИМАНИЕ! 
>  Не яжте суров зрял боб. Той съдържа вредни 

вещества, които при варенето изчезват.
>  Болните от подагра, както и възрастните хора не 

бива често да ядат боб, защото той съдържа много 
пурини, от които се образува пикочната киселина 
и нейните соли. Нарушаването на обмяната на тези 
соли в организма играе основна роля в развитието 
на подаграта.

 „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                                                                                                              

- Остана ти едно последно желание - каза 
златната рибка на рибаря.
Той се огледа наоколо: 
- Да взема да направя нещо добро и благородно 

ли… Видя младеж с бастун да се влачи покрай 
реката.

- А, ето. - зарадва се той. - Искам този младеж 
да хвърли бастуна и да се затича!

- Готово! - каза златната рибка и отплува.
Младежът хвърли бастуна и се затича към 

близката магистрала, по която фучаха коли, 
крещейки с всичка сила:

- Сляп съм, бе, идиоти, не съм куц!

О


