
ВТОРИ МЕСЕЦ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
В НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР 

 В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M9OP001-2.002-0201-C001 между община Сатовча и 
Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на 
управляващ орган, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване, Процедура „Независим живот” беше 
създаден Общински център за почасово предоставяне на социални услуги 
за хора в неравностойно положение”, находящ се в сградата на Общинска 
администрация, етаж I.  Сред специфичните цели на проекта е създаването 
на нов модел комплексни социални и здравни услуги и прилагане на нов 
интегриран подход при предоставянето им за хора, нуждаещи се от помощ 
при самообслужване в ежедневието си, намаляването на риска от зависимост 
от институционален тип грижи за хора с увреждания, предоставяне на 
възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които 
полагат грижи за близките си с увреждания.
Подборът на кандидат – потребители и кандидат – лични асистенти е 

организиран на II етапа. 
В обявения срок за кандидатстване на I етап (29.02.2016 г. – 11.03.2016 г.) 

бяха подадени 162 заявления за ползване на социални услуги, от тях 71 лица 
са с ЕР на ТЕЛК с над 95 % степен на увреждане с чужда помощ, 28 лица с ЕР 
на ТЕЛК от 80 до 94 %, от тях 12 с чужда помощ. 25 лица от кандидатствалите 
без приложен ЕР на ТЕЛК са лежащо болни след прекарани инсулти и 
инфаркти. След проведен I-ви етап за подбор на 03.05.2016 г. бяха назначени 
50 лични асистенти, като извън класирането останаха 21 лица с I категория 
на ЕР на ТЕЛК и 13 лежащо болни. 

II етап на подбор ще стартира с прием на документи от 18.07.2016 до 
29.07.2016 г. в  Общинския център, като кандидатствалите на I етап не е 
необходимо да подават допълнително документи. След провеждането му ще 
бъдат назначени още 32 лични асистенти, като класирането ще бъде обявено 
през месец септември. Договорите ще се сключат за продължителност от 11 
месеца, считано от първият работен ден на месец октомври. 
От общо 162 кандидата в тежко здравословно състояние и  отговарящи 

на всички критерии за потребност от ползване на социални услуги, само 82 
от тях ще имат тази възможност. За да бъдат включени възможно най-голям 
брой потребители, трудовите договори на личните асистенти са в капацитет 
от 4 часа/ден или 80 часа/месечно.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов изпрати писмо до Министерство 

на труда и социалната политика с молба за допълнително разпределение 
на финансови средства за финансиране заетостта на по-голям брой лични 
асистенти, които да предоставят почасови услуги в домашна среда на деца 
и лица с невъзможност от самообслужване и изразява надежда, че молбата 
ще бъде удовлетворена.  В отговор на искането ни от МТСП ни уведомяват, 
че предстои разработване на правила, по които ще бъдат разпределени 
допълнителни средства по проекта, коментират от общината.

За пета поредна година предстои отбелязването на Деня на чешмата и се-
мейството в община Сатовча. В предвид на това, че на територията на общи-
ната има изградени и функциониращи над 900 чешми и обособени кътове 
за почивка към тях, както и съществуваща традиция в летния период да се 
организират срещи на чист въздух и студена вода от близки и приятели, по 
предложение на кметът на общината д-р Арбен Мименов  Общинския съвет 
със свое решение определи първата събота от месец юли – тази година е вто-
ри (2-ри) юли, за Ден на чешмата и семейството. Мотивът да бъде определен 
такъв ден е основно за запазване на добрата традиция, на добрите взаимо-
отношения и сбирките, които сплотяват хората и семействата, създаване на 
повече предпоставки за докосване до красивата природа на общината ни и до 
създаване на трайни взаимоотношения – човек, природа и околна среда. Със 
своя брошурка за 
денят на чешмата и 
семейството общин-
ското ръководство 
приканва всички жи-
тели и гости на об-
щината да отбележат 
празника, да се по-
радват на красивите 
кътчета на община-
та, да бъдат заедно 
с близки и приятели, 
за да се продължи 
традицията, за да я 
има и в утрешния 
ден, за да я оставим 
с добро и на децата, 
и на внуците си.

27 юни - 3 юли 2016г., година (XII), 26 /558

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

ДЕН  НА  ЧЕШМАТА  И  СЕМЕЙСТВОТО

П Р О Г Р А М А
9 Юли 2016 година  (събота)

18:00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май - 1956”
                           с. Ваклиново 
18:30 часа  - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група при НЧ  

                              „Просвета -1938” с. Кочан
19:00 часа - Фолклорна програма от самодейци при  Народно читалище
                         „Св. св. Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 
19:30 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -1937”
                          с. Плетена
20:00 часа  -Фолклорна програма от ансамбъла за народни песни                                                                                                                                            

                             и танци гр.Сандански
21:00 часа  - Концерт на  „Трио Карамел“
22:00 часа  - Откриване и поздравления
22:30 часа  - Концерт на поп- фолк певицата  Ашли
23:30 часа  - Заря
24:00 часа  - Дискотека

10 Юли 2016 година (неделя)
10.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Искра - 1953”
                           с. Годешево
10.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928”
                          с. Слащен 
11.00 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар - 1952”
                          с. Туховища
11.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950”
                          с. Вълкосел
12.00 часа - Концерт на поп-фолк певицата Надя Казакова
13.00 часа -  Концерт на поп-фолк певицата Ванеса
14:00 часа - Концерт на поп-фолк певицата Ива Давидова
15:00 часа - Музикални изпълнения на фолклорната певица Румяна Попова
16:00 часа - Музикални изпълнения на народната певица Савка Сариева
17:00 часа - Музикални изпълнения на Мъжка фолклорна група при НЧ с.Мусомища

Спортна програма :
13.00 часа  - Канадска борба  
14.00 часа  - Народни борби

ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР  ВАКЛИНОВО  2016 Г .

КМЕТЪТ НА САТОВЧА АРБЕН МИМЕНОВ 
СТАНА ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА 
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов е сред нови-

те представители на българската делегация за мандат 2016-
2020 на Камарата на местните власти в Съвета на Европа.
Предложението за състава на националната делегация е 

направено от Управителния съвет на Националното сдруже-
ние на общините в Република България.
В състава на българската делегация на Камарата на мест-

ните власти за четиригодишният мандат до 2020 г. влизат 
още Галина Стоянова – кмет на Казанлък, Дилян Млъзев – 
кмет на Елена, Красимира Германова – председател на ОбС – 
Созопол, Силвия Стойчева – председател на ОбС- Самоков.
Заместник-представител на Камарата на местните власти е 

Николай Грозев – кмет на Нова Загора.
Камарата на регионите се представлява  от кмета на Плов-

див ,Иван Тотев със  заместник-представители Красимира 
Анастасова – кмет на Долни чифлик, Никола Белишки – кмет на Панагюрище, Емил 
Найденов – председател на ОбС на Горна Малина, Димитър Здравков – кмет на Садово, 
и Хатидже Алиева – председател на ОбС – Търговище.
От 19 до 21 октомври 2016 г. ще се проведе 31-ата сесия на Конгреса на местните и 

регионалните власти на Съвета на Европа. Тя ще е обновителна за състава на Конгреса и 
с нея ще се постави началото на новия четиригодишен мандат, сподели Арбен Мименов.
Според изискванията на Хартата и задължителната резолюция на Конгреса на местни-

те и регионалните власти на Съвета на Европа, делегацията се състои от петима делегати 
и един заместник-делегат в Камарата на местните власти както и един делегат и петима 
заместник-делегати в Камарата на регионите.
При избора им задължително се спазват принципите на балансирано географско пред-

ставителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на мест-
ната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи – ми-
нимум 30% от състава на делегациите да е от по-слабо представения пол.
Съветът на Европа е политическа международна организация на страните от Европа в 

т.нар. „Голяма Европа“ – 47 страни членки, която работи за целите на европейската инте-
грация. Работата на организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в 
Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното 
сътрудничество.

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ,  
Договор №  BG05M9OP001-2.002-0201-C001
„СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА ХОРА В

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“



 ВТОРИ КОНКУРС ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА 
СРЕДА „ДИГИТАЛНА КЛАСНА СТАЯ“      

Краен срок: 15 юли 2016 г. 
В Конкурса могат да вземат участие всички български държавни и общински училища. 

Всяко училище може да участва само с едно проектно предложение.
Наградата, предмет на настоящия Конкурс, е финансиране на проекти, насочени към 

използването на съвременни технологии за повишаване ефективността на образова-
телния процес. 
Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като спечелилите проекти ще получат 

финансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта. Максималната сума, която 
ще бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100 000 лв.

 
КОНКУРС С НАГРАДИ ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ПРИЛОЖНИ 

ИЗКУСТВА НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ – ДЪРЖАВА НА ДУХА”   
Краен срок: 15 юли 2016 г. включително  
Организатори: Информационен център „Европа директно” Плевен, НЧ „Напредък 1871” 

Никопол 
Осмисляйки мисли и цитати за България, българите и всичко свързано с тях на видни 

личности от други държави в миналото и сега нарисувайте вашата представа за: България, 
българите, българската история, природата, фолклора и обичаите, бит, културата, достиже-
нията на българските учени, архитектурата, гостоприемството и трудолюбието, смелостта 
и храбростта на българските войни. При необходимост потърсете помощта на Вашите 
родители и ръководители. 
Материали, инструментите и техниката на рисуване – по избор. Рисунките трябва да са в 

оригинал! Размери на паната - по избор. Разходите по изпращането са за сметка на подателя. 
Творбите не се връщат. Организаторите си запазват правата върху тях.

- Възраст на участниците: от 7 до 18 год. 
- Размер на картините - 35 см./50 см.
- Рисунки с размер под горепосочените ще бъдат дисквалифицирани!
- Всяко дете може да изпрати до 2 рисунки и 1 пано.
- Творбите се приемат с пощенско клеймо до 15 юли 2016 г. включително на адрес: „НЧ 

Напредък 1871”, ул.”Христо Ботев” №6, гр.Никопол, 5940
- Не се допускат за участие ученици от училищата по изкуства.

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

27 Юни 2016, Понеделник
Световен ден на риболова 
Празникът се отбелязва от 1985 г. по решение на Международната конферен-

ция по регулиране и развитие на риболова, проведена през 1984 г.
Риболовът е лов на риба, който може да бъде както промишлен (когато 

рибата се лови в големи количества), така и спортен (за лично удоволствие, 
което включва понякога уловът да не бъде употребен за храна, а да бъде пуснат 
обратно в природата).
Промишлен риболов
Промишленият включва използване на кораби снабдени със специални ри-

боловни приспособления - най-често различни видове мрежи. Към него спада 
и разполагането на постоянни мрежи във водата (наричани таляни/даляни, 
когато са в морето).
Спортен риболов
Спортният риболов се поделя основно на подводен (често с използване на 

харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред се дели на 
морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен 
(обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, 
мряна, уклей, пъстърва).Съществува и подледен спортен риболов,при който 
обект на улова са предимно:костур,червеноперка,щука,бяла риба,пъстърва.
При спортния риболов се използват комплект риболовни принадлежности 

(такъм от турк. takım - съвкупност,комплект):риболовен прът тип:телескоп без 
водачи,телескоп с водачи тип: мач, болонезе, спининг, фидер, макара, плувка, 
тежест, звънче (шпионка), риболовно влакно (корда), кука, повод, вирбел, 
блесна и други.
Риболовът отдавна вече не е само средство за поминък, но и хоби, което 

при повечето хора по-късно се превръща в страст. Онези, които споделят тази 
страст имат възможността да празнуват своя празник само няколко седмици 
след като уловът е разрешен официално.

29 Юни 2016, Сряда
Днес е Петровден
На този ден църквата чества паметта на двамата Христови апостоли - Петър 

и Павел - ревностни разпространители на християнството, изтърпяли много 
страдания и гонения и са наречени „първовърховни престолници и вселенски 
учители“. Петър, беден рибар от гр. Витсаида край Генисаретското езеро, е 
един от първите ученици на Христос и един от преданите му последователи. 
Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва юдейската религия и е 
сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на 
Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. 
От яростен противник става най-ревностен разпространител на Христовото 
учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър са разпнати на кръст от 
император Нерон в Рим. На Петровден се принася жертвено животно в чест на 
светеца - обикновено се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят 
в черквата колак и ранни ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят 
здраве. Според народните вярвания Свети Петър е ключар на райските порти 
и главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и 
достойна да влезе в рая. Празнуват носещите имена: Павел (означава малък), 
Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър 
(означава - камък, скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пра-
теник), Камен, Кремена.

30 Юни 2016, Четвъртък
Годишнина от смъртта на Гунди и Котков
На 30 юни 1971 година на път за Враца, край 

прохода Витиня умират двама от най-добрите и 
обичани бълграски футболисти Георги Аспару-
хов (Гунди) (4 май 1943 - 30 юни 1971) и Никола 
Котков (9 декември 1938 - 30 юни 1971). По това 
време те са съотборници и играят в столичния 
„Левски“, по време на катастрофата Гунди шо-
фира любимата му бежова Alfa Romeo - Giulia 

GT с номер СА 9999. Най-вероятната причина е 
несъобразена скорост, заради която не спира на 
Т-образия разклон на пътя Ботевград-Витиня-
София. Колата на Гунди и Котков се блъска в камион с ремарке, движещ се 
по посока София - ударът е точно зад шофьорската врата на ЗИЛ-а, в резерво-
ара. „Алфа Ромео“-то се запалва, а Аспарухов и Котков загиват. Има няколко 
различни версии за катастрофата - от техническа неизправност на колата до 
преднамерено убийство на двамата най-известни български футболисти.

2 Юли 2016, Събота
Международен ден на НЛО
През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Международния музей на НЛО в 

Истанбул, Турция, публикува предложение за честването му. Годишнина от 
инцидента в Розуел, САЩ (юни-юли 1947), където е намерено катастрофирало 
НЛО. Инцидентът в Розуел е станал през нощта на 4 юли 1947 г. когато нещо 
се разбило в близост до градчето Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът на 
ранчо „Мак“ открил нещо като летяща чиния, която се била разбила в имота му. 
В нея се намирали телата на четирима от пътниците, трима от които мъртви. 
Всички били ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни очи. Човекът 
се обадил в близката военна база, откъдето поели контрол над нещата.
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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

БУДИСТКА ПРИТЧА ЗА ДЕЯНИЯТА, КОИТО ВЪРШИМ  
Един мъдрец имал дванайсет ученици. Учителят имал и дъщеря, която всички харесвали. Един ден 

обявил, че има два проблема – да реши кой от всички ученици ще се ожени за дъщеря му и как да плати 
за сватбата. Затова обявил състезание.
Всеки от учениците трябвало да се промъкне в къщите на селото през нощта и 

без никой да го види да вземе каквото може. Този, който открадне най-много, щял 
да се ожени за красивата му дъщеря. През следващите дни учениците се промък-
вали в селото и взимали каквото могат. В края на седмицата мъдрецът ги събрал.

– Всички са откраднали много, с изключение на един от вас, който нищо не е 
донесъл. Защо? – попитал мъдрецът.

– Трябваше да следвам указанията ви, учителю. Казахте ни да крадем, стига никой да не ни види. Аз 
влязох в много къщи, докато всички спяха. Но всеки път щом се наканех да взема нещо, усещах, че някой 
ме гледа. Затова си тръгнах с празни ръце. – отговорил ученикът.

– Щом всички са спели, кой тогава те е наблюдавал? – попитал учителят.
– Аз се наблюдавах. Виждах се как се каня да открадна. Ето защо не взех нищо.
– Много добре! – възкликнал учителят. – Има поне един мъдър ученик, който ме е слушал през годините. 

Всички останали, глупаци такива, вземете откраднатите вещи и ги върнете обратно. И помнете, каквото и 
неморално деяние да извършвате, някой винаги ще ви види. Този някой сте самите вие. Понеже го виждате, 
ще се чувствате зле и ще страдате.
По материали от книгата „Будистки приказки за просветление“.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.06.2016 г.
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До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъ-

ка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2. Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъ-

ка върху превозните средства за текущата година. 
До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
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ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ ПОДАВАТ ГОДИШНИ 
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ДО 30 ЮНИ 

Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на 
юни 2016 г. всички търговци по смисъла на Търговския 
закон трябва да заявяват за вписване и представяне за 
обявяване в търговския регистър своя годишен финан-
сов отчет (ГФО) за 2015 г. В същия срок останалите 
предприятия трябва да публикуват финансовия си 
отчет чрез икономическо издание или чрез интернет .
Бюджет -

ните  пред-
приятия  и 
eднолични-
те търговци, 
ко и т о  н е 
подлежат на 
задължите-
лен незави-
сим финан-
сов одит, не 
публикуват 
финансов отчет, напомнят от НАП.
От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност 

също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 
г., като за тях са предвидени облекчения по отноше-
ние на документите, подлежащи на публикуване в 
търговския регистър.
В закона са предвидени нови по-високи санкции за 

лицата, които имат задължение, но не са публикували 
финансов отчет. За ръководителя на предприятието – 
глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се 
налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 
на сто от нетните приходи от продажби за отчетния 
период, за който се отнася непубликуваният финансов 
отчет. Съгласно действащото законодателство санк-
циите ще бъдат налагани от НАП след изтичане на 
законоустановения срок за подаване.
Повече за задължението за представяне на ГФО, 

новите срокове, предвидените санкции и друга ин-
формация, може да прочетете на: http://www.nap.bg/
document?id=13057 

ВЕЧЕ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ
ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ЕЛЕКТРОННО   

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
стартира услугата за избор на общопрактикуващ лекар 
(ОПЛ) по електронен път. Онлайн изборът (първонача-
лен, временен или постоянен) на ОПЛ може да се прави 
лично от здравноосигурения или от негов родител/
настойник, съобщиха от НЗОК.
За целта здравноосигуреното лице (ЗОЛ) трябва да 

влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото 
си лично електронно здравно досие да отвори меню 
„Избор на личен лекар“, откъдето да осъществи избора 
си на ОПЛ чрез регистрационната форма за избор.
Регистрационната форма за избор, подавана по 

електронен път, трябва да се подпише с електронен 
подпис от здравноосигурения или от неговия родител/
настойник чрез Персонализираната информационна 
система (ПИС) на НЗОК. 
В Закона за здравно 

осигуряване, както и в 
Наредбата за осъществя-
ване правото на достъп 
до медицинска помощ, 
не е установена правна 
възможност за ОПЛ да 
откаже да включи в па-
циентската си листа здравноосигурен пациент, който го 
е избрал (с хартиена или електронна форма за избор).
Като всичко иновативно, новата електронна услуга 

поражда въпроси, свързани с нейното ползване, на 
които отговаряме следното:
Няма разлика в това дали изборът се осъществява по 

електронен път или на хартиен носител, чрез попълване 
на ръка на формуляри. Процедурата е регламентирана 
в нормативната уредба. Въвеждането на допълнителна 
възможност ЗОЛ да подава регистрационна форма за 
избор на ОПЛ по електронен път не променя същест-
вуващите правила, описани в нормативната уредба.
В Персонализираната информационна система на 

НЗОК са създадени канали за нотификация както за 
общопрактикуващите лекари, така и за здравноосигу-
рените граждани, свързани с избора на личен лекар по 
електронен път. Всеки път, когато гражданинът осъ-
ществи правото си на избор, той, както и новоизбраният 
от него лекар, получават съобщение на посочен e-mail 
адрес или SMS на посочен телефон.
Достоверността на подаваната информация се 

удостоверява съгласно Закона за електронния подпис 
и електронното досие (ЗЕПЕД) с полагането на елек-
тронен подпис, подобно на подаването на електронни 
отчети от изпълнителите на медицинска помощ. За да 
се гарантира истинността на информацията за новоро-
дените, не е предвидена възможност първоначалният 
избор на личен лекар (педиатър) да се извърши по 
електронен път.
Новата електронна услуга за избор на личен лекар 

онлайн е стъпка напред в реализирането на електрон-
ното управление.
Както всяка година, така и сега от 1 до 30 юни всеки 

здравноосигурен може да смени първоначално избрания 
личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК, и 
по традиционния начин – чрез формуляр за смяна (т.нар. 
регистрационна форма за постоянен избор), който може 
да се разпечата от интернет страницата на институцията 
(www.nhif.bg, секция „Вие питате”).

ВДИГАТ ДВОЙНО ГЛОБИТЕ
ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ

Глобите за движение с превишена скорост скачат 
двойно. Такова изменение на Закона за движението 
по пътищата приеха депутатите от парламентарната 
транспортна комисия.
Промените ще касаят движението както в населени-

те места, така и извън тях. Новите мерки включват още 
глоба от 50 лева за шофьор, който превозва пътници 
без колан или каска.
Депутатите приеха и изменения, свързани с наказа-

нията при наличие на алкохол в кръвта на водача. При 
проба между 0.5 и 0.8 промила се предвижда отнемане 
на свидетелството за управление за срок от 6 месеца 
и глоба от 500 лева. Когато промилите са между 0.8 и 
1.2, глобата ще бъде 1000 лева, а периодът без книжка 
– 12 месеца. За да станат факт всички тези промени, 
трябва да минат и през пленарна зала.
Двойно по-високи да бъдат глобите за движение с 

превишена скорост. Такива промени одобриха депута-
тите от парламентарната транспортна комисия. Досега 
превишаването на скоростта с 50 км/ч час в населено 
място се наказваше с глоба от 350 лева. Вече глобата 
ще бъде 700 лева. Двойно по-високи ще бъдат и гло-
бите за превишаване на разрешената скорост извън 
населено място.
Твърдите глоби ще сложат край на парадоксите, при 

които за малко количество алкохол в кръвта се налагат 
високи глоби и обратното. Депутатите гласуваха и 
ограничения за използване на пътищата за обществено 
ползване не по предназначение, с което на практика 
забраниха провеждането на гонки. Определени са 
и санкции – глоба и отнемане на свидетелството за 
управление за определен срок.

„Водач, който организира или участва в нерегла-
ментирани състезания, ще бъде лишен от книжка 
за 12 месеца, а глобата е до 3000 лв. При повторно 
нарушение – без книжка за 3 години и глоба 5000 лв.“.
Законът за движение по пътищата вече ще санкци-

онира и движението в насрещното на магистрали и 
скоростни пътища.

„Този, който наруши разпоредбите и кара в насрещ-
ното, ще бъде наказван с 3 месеца лишаване от правос-
пособност и 1000 лв. глоба. При повторно нарушение, 
ще бъде наказан с 6 месеца лишаване от правоспособ-
ност и 4000 лв. глоба“,коментират депутати.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ПАРИЧНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?  

> Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 
60 на сто от среднодневното възнаграждение или средноднев-
ния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими 
осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 
24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване 
на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния 
дневен размер на обезщетението за безработица. 

> Месечният размер на паричното обезщетение за безработица 
се определя, като полученият по описания по-горе ред дневен 
размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който 
се отнася. 

> Минималният дневен размер на обезщетението за безрабо-
тица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване. За 2016 г. той е 7,20 лв. 

> Безработните лица, чиито правоотношения са били прекрате-
ни 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, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 
1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 
и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т.5, 7 и 9 
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, 
т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или 
по други закони, получават минималния размер на паричното 
обезщетение за безработица за срок 4 месеца. 

> Безработните лица, придобили право на парично обезщете-
ние за безработица преди изтичането на три години от предходно 
упражняване на правото на такова обезщетение, получават 
минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. 

> Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за 
изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграж-
дение по-малко от минималната работна заплата, установена за 
страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 
на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия 
период на изплащането. 

> Когато в периода от 24 календарни месеца, от който се 
определя среднодневното възнаграждение или среднодневният 
осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигу-
рителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през 
което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на 
осигурителния доход се вземат съответно: 

1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на 
дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и 
за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни 
дни през една календарна година – среднодневната минимална 
работна заплата, установена за страната за съответния период; 

2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособ-
ност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване 
на дете от 2- до 5-годишна възраст – доходът, от който е опре-
делено паричното обезщетение по правоотношенията, по които 
лицето е осигурено за безработица; 

3. за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодател-
ството на друга държава на основание международен договор, по 
който Република България е страна – среднодневната минимална 
работна заплата, установена за страната за съответния период; 

4. за времето, през което лицето не е осигурено за безрабо-
тица – среднодневната минимална работна заплата, установена 
за страната за съответния период. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ и ЮЛИ 2016г.

Въпрос: От коя седмица започва да се проследява 
бременността. От акушер гинеколога ми получих 
следния отговор: Касата иска да регистрираме 
проследяване на бременност след 12 седмица. 
Синдрома на Даун не се ли изследва между 8-ма и 
12 седмица - това не е ограничение на майката да 
не може да си направи изследването с направление 
по НЗОК? Моля, за малко разяснение, чета НРД 
2016г. не откривам информация за 12 седмица. Кога 
реално те трябва да ме заведат за наблюдение на 
бременността и ще могат да ми дадат направле-
ния за изследвания? 
Отговор: Бременните жени имат право сами да опре-
делят кой лекар ще наблюдава бременността им, ще 
извършва прегледите и ще назначава изследванията, 
необходими през този период. 
Наблюдението на бременността от АГ-специалист по 
програма „Майчино здравеопазване“, сключил дого-
вор с НЗОК, се извършва с „Медицинско направление” 
(бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от личния лекар. 
Ако Вие сте включена в програмата „Майчино здра-
веопазване“ от лекар специалист по акушерство и 
гинекология, сключил договор с НЗОК, въз основа 
на „Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК №3), 
издадено от Вашия общопрактикуващ лекар, по тази 
програма има задължителни прегледи и лабораторни 
изследвания, които трябва да се извършат в различ-
ните срокове на бременността:
- хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, 
MCV, MCH, СУЕ – един път при първо посещение;
- изследване на кръвна захар; урина: седимент, уроби-
линоген, кетони (до м.л. III) – по един път в V и VІІІ 
лунарен месец;
- определяне на кръвна група и Rh-фактор – един 
път – в I-ви триместър (или при първо посещение);
- вземане и изследване на онкопрофилактична цитона-
мазка от женски полови органи; изследване за сифи-
лис; изследване за хепатит В /НвSAg/; изследване за 
HIV (при съгласие) – един път при първо посещение;
- вземане и изследване на влагалищен секрет за 
микробиологично изследване – един път при първо 
посещение и още веднъж в ІХ лунарен месец;
Имате право на два ехографски прегледа (акушерска 
ехография) – един в началото на бременността (в І 
триместър), и втори – между 16-ата и 20-ата геста-
ционна седмица (около петия календарен месец). 
При рискова бременност – на жени над 35-годишна 
възраст, се назначават две допълнителни ехографии, 
прави се и серумен скрининг за: алфа-фетопротеин и 
за свободен бета-ЧХГ за оценка на риска от синдром 
на Даун и дефекти на невралната тръба.
Проследяването на сърдечната дейност на плода се 
извършва от V лунарен месец – по един път във всеки 
лунарен месец; а в ІХ и Х лун. мес. – по два пъти.
Изследването за определяне на кръвна група и Rh 
фактор не се назначава, ако такива вече са определе-
ни по друг повод. В този случай кръвната група и Rh 
факторът се вписват в Картата за профилактика на 
бременността.
Изследване за заразеност с ХИВ се извършва след 
изразено информирано съгласие от бременната по 
реда на чл.87 и сл. от Закона за здравето. Бременната 
може по всяко време да откаже изследване за заразе-
ност с ХИВ. Отказът се удостоверява в медицинската 
документация с подпис на лицето. На бременни жени, 
отказали изследване на ХИВ, периодично се предлага 
изследване за заразеност с ХИВ.
Информация за всички прегледи и изследвания, на 
които имате право по време на бременността, ще 
намерите на сайта на НЗОК – в меню НРД – линк 
„2016“ – „Решение на НС на НЗОК 2016“ – подлинк 
„Приложение №10“ (Дейности на лекаря специалист 
по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, 
на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ 
по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря 
специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови групи 
по Решението).



ЗАЩО НИ БОЛЯТ КРАКАТА?
Няма човек, който да не е страдал от болка в краката. 

Тази болка може да се дължи на обикновена умора, из-
кълчване, варикоза.
Върху краката пада тежестта на цялото тяло. При по-

вече движения мускулите са в тонус, но при заседнал 
живот те отслабват и се отпускат. И когато организмът 
се сблъска с по-сериозно нато-
варване, болката не закъснява.
Мускулните болки от преумо-

ра са най-безобидният тип болка 
- те минават след няколко дни 
без следа, но пък съществува 
риск от получаването на травма. 
Човек трябва да наблюдава и те-
глото си, защото при проблеми с 
килограмите краката се натоварват допълнително.
При дископатия болката като че ли „прострелва“ кра-

ка, най-вече по външната му повърхност и се засилва 
при резки движения.
В подобни случаи трябва да се потърси помощ от 

специалист, който се занимава със заболявания на 
гръбначния стълб. Никакви мехлеми и масажи няма 
да помогнат.
За да се разреши проблемът, трябва да с излекува 

дископатията. Препоръчителен е ортопедичният ко-
лан, който облекчава състоянието.
Болките в краката могат да бъдат свързани и с кръ-

воносните съдове - венозни и артериални. Значително 
по-често възникват проблеми с вените - варикоза.
При варикозно разширяване на вените тъканите не 

получават достатъчно кислород, в тях се натрупват 
токсични вещества от обмяната на веществата, а всич-
ко това дразни нервните окончания и възниква болка. 
Човек изпитва потребност да легне и да си вдигне кра-
ката по-високо.
Често болката в краката може да бъде следствие от 

стара травма. За да бъде ефективно лечението, тряб-
ва да се определи конкретната причина за болката. 
Основните правила са търсене на лекарска помощ и 
активно използване на специални ортопедични прис-
пособления.
Друга причина за болки в краката е плоското стъпа-

ло. Ако деформацията на стъпалото е голяма, болките 
са в предната група мускули.
За да се облекчи състоянието трябва да се носят 

удобни обувки, като се избягват на висок ток. Като 
профилактика се изполват ортопедични стелки.
Болките в ставите са един от основните симптоми на 

артрита и артрозата.

БУГЕНВИЛИЯ НА ТЕРАСАТА
Родина на бугенвилеята е Бразилия. У нас тя се от-

глежда само в саксии и контейнери, които при 15 градуса 
температура на въздуха, вече могат да бъдат изнесени на 
балкона или двора.
Бугенвилията вирее добре на 

много въздух и слънце. Трябва 
да е на светло, прохладно и да-
леч от течение. Най-сериозно-
то изискване на бугенвилията 
е към светлината. Тя трябва да 
е силна през всички сезони. 
Температурата, с изключение 
на зимния покой, когато трябва да е ниска - 10-12 граду-
са, е другото важно условие за добро развитие. Тя трябва 
да надвишава 22 градуса.
Поливането трябва да е съобразено с температурата 

- при горещо време се полива всеки ден с хладка вода, 
като тя не бива да се задържа в подложката. През зимата 
вода се дава много внимателно и ограничено, особено 
при температура под 12 градуса.
Почвата трябва да е богата и рохкава. Съдовете, в ко-

ито се отглеждат бугенвилията не трябва да са твърде 
големи, защото се влошава цъфтежът за сметка на лист-
ната маса и новите клонки.
След прецъфтяването младите клонки се подрязват на 

4-6 пъпки, от които ще пораснат нови клонки и ще цъ-
фнат още същата година. Подрязване при бугенвилията 
се прави или в началото на пролетта едновременно със 
започването на растежа, или през есента, когато листа-
та на растението опадват. Клонките се скъсяват с една 
трета, а при необходимост - дори наполовина. Тънките, 
сухите и слабите клончета се отстраняват изцяло. Под-

рязването е необходимо, защото тогава бугенвилията 
цъфти много по-обилно.
Размножаването става с резници, които се вкореняват 

при висока температура и въздушна влажност, а поня-
кога даже и във вода. Най-добри резултати се постигат 
при вкореняване на отводи.

 
ЛИСТНИ ВЪШКИ МАСОВО НАПАДНАХА ГРАДИНИТЕ
Листните въшки масово нападнаха овощните гради-

ни в цялата страна. Как да се преборят с неприятеля е и 
един от най-често задаваните въпроси от читателите ни.
По овощните дървета се срещат много видове въшки. 

Сред най-опасните са: зелена ябълкова листна въшка, 
ябълково-живовлекова листна въшка, ябълково-житна 
листна въшка, червеногалова листна въшка, крушова 
листна въшка, черна черешова листна въшка, праскове-
на листна въшка, сливова листна въшка и много други.
Зелена ябълкова
Разпространена е навсякъде. Вреди основно по ябъл-

ката, но и по круша и дюля. Въшките смучат сок от 
листата и връхните части на летораслите. Този вид е 
особено опасен за младите дръвчета.
Нападнатите растителни части се завиват без да про-

менят цвета си. Въшките отделят медена роса, върху 
която се развиват чернилни гъбички.
Ябълково-живовлекова
Среща се навсякъде. Първоначално въшките смучат 

сок от пъпките, а после преминават по долната страна 
на листата. Въшките вредят по дръжките на цветовете, 
по завръзите. При храненето те отделят вещество, кое-
то стопира растежа на нападнатите растителни части.
Нападнатите места на овошките са силно деформира-

ни и остават по-дребни.
Червеногалова
Напада основно ябълката. 

Разпознава се по това, че освен 
със завитите надолу листа се 
образуват червени подутини.
Черна черешова
Напада череши и вишни. 

Неприятелят смуче сок от пъп-
ките, а по-късно и от листата и 
летораслите.
Повредените листа се завиват, а летораслите се де-

формират. Въшките отделят медена роса, по която се 
развиват чернилни гъбички.
Сливова листна въшка
Нападат не само слива, джанка, но и праскова, кай-

сия и бадем. Въшките се намират от долната страна на 
листата. Те ги завиват успоредно на главния нерв, като 
постепенно загрубяват и стават чупливи.
Борбата продължава през цялата вегетация
Съчетават се агротехника и химична защита
Листните въшки са много опасни в началото на веге-

тацията на овощните дръвчета, тъй като образуват ко-
лонии по върховете на летораслите и листата.
Нападнатите растителни части се деформират, зави-

ват, растежът им спира. Някои видове листни въшки 
предизвикват окапване на завръзите и водят до дефор-
миране на плодовете.
От значение са агротехническите мероприятия, които 

подпомагат правилното развитие на растенията - обра-
ботка на почвата, правилна резитба, оптимално торене. 
Едностранчивото азотно торене е предпоставка за ма-
сово намножаване на листните въшки.
Някои от листните въшки са преносители на опасни 

вирусни болести, затова борбата с тях не бива да се под-
ценява.
Много важно е да градинарите да разполагат с богат 

набор от инсектициди, които са с различно активно ве-
щество, тъй като въшките много бързо привикват към 
препаратите. Освен това е препоръчително първо да се 
прилагат продукти с по-дълъг карантитен срок, а при 
зазряване на плодовете - с по-къс.
Прасковена листна въшка
Освен прасковата, кайсията и бадема, напада и много 

от зеленчуците в градината, както и картофите.
Вследствие на повредите листата се завиват и пожъл-

тяват, а нападнатите леторасли закържавяват.
Тази въшка е от най-опасните преносителки на ви-

русни болести по културните растения.
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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.

Съсънка
Pulsatilla Pratensis

Описание: Многогодишно тревисто копринесто 
влакнесто растение, с 10-50 см високо стъбло. Стъб-
ловите листа са приседнали. 
Цветовете са тъмнопурпурни, червени или бледо-

виолетови. Цъфти март-май.
Разпространение: Расте по сухи каменисти места. 

У нас се среща само из Витоша и Люлин до 800 м 
надморска височина.
Употребяема част: Използва се надземната част.
Лечебно действие: Спазмолитичен ефект. Местно 

дразнещо действие, предизвикващо нахлуване на 
кръв към раздразнените места.
Приложения: 

• успокоява цен-
тралната и веге-
тативна нервна 
система 

• при полова 
слабост - пре-
махва  свръх -
напрежението 
и болезнената 
възбуда 

• при оскъд-
на и нередовна 
менструация 

• при хронич-
но възпаление на половите органи у мъжа и жената 

• при невралгия, мигрена, спазми на жлъчните 
пътища на стомаха и червата 

• при бронхити, коклюш 
да не се прилага при стомашно-чревни възпаления 

и възпаления на бъбреците.
Като продукт: Съсънка - суха билка
Може да се ползва при: мигрена, коклюш, не-

вралгии, подагра, ревматизъм, импотентност, дис-
менорея.

 Начин на приготвяне: 1 супена лъжица от 
билката кисне 10 минути в 500 грама гореща вода. 
Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 100 грама 
преди ядене. 

 „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                                                                                                              

Телефонът звъни.
– Вдигни слушалката – казвам на жената – ако търсят мен, 

кажи: много съжалявам, но мъжът ми не си е в къщи.
Жената вдига слушалката и след малко казва:
– Много съжалявам, но мъжът ми си е в къщи.
– Дявол да те вземе, не чу ли какво ти казах?
– Не се притеснявай, мили, не търсеха теб.…

Един габровец отива до съседа и му казва:
Прибира се вкъщи силно почерпен мъж, а под ръка води 

младо, русо, дългокрако маце!
Вратата отваря жена му:
– Какво правиш бе, пияницо?
– Жена, ако си мой човек, ще кажеш, че си ми сестра!!!.

ф

ГРЪЦКИ СЛАДКИШ С ЛОКУМ
Продукти: кисело мляко - 400 г
- захар - 1 и 1/2 ч.ч.
- брашно - 3 ч.ч.
- олио - 1 1/2 ч.ч.
- сода - 1 ч.л.
- ванилия - 2 ч.л.
-  лимони  -  2  с .л .  - 

настъргана лимонова кора
- орехи - 1 к.ч. натрошени
- локум - 150 г
- пудра захар - 2 с.л.
Приготвяне:  
Разтворете хубаво содата в киселото мляко и го 

разбийте със захарта.
Добавете олиото, брашното при непрекъснато 

разбиване.
Сложете в сместа настърганата лимонова кора и 

ванилията.
Сипете сместа в намазнена и набрашнена тава.
Отгоре поръсете с нарязания на малки парченца 

локум и натрошените орехи.
Сложете сладкиша да се изпече в загряна на 180 

градуса фурна.
Поднесете гръцкия сладкиш с локум поръсен с 

пудра захар.


