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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

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

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

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, 
горски бекас и обикновена бекасина тази 
година се откри на 11.08.2018г., събота.
Птичият лов е атрактивен и много дина-

мичен. Дневната норма за отстрел на един 
ловец е до 15 пъдпъдъка, а за всички остана-
ли: гургулици, гривяк, горски бекас и обик-
новена бекасина - до 10 броя. Ловуването се 
извършва само през деня – един час преди 
изгрева и един час след залеза на слънцето.
Задължително е издаването на писмено 

разрешение с датата, имената на ловците и 
на ръководителя на лова, номерата на лов-
ните билети и членските карти, начина и 
мястото на ловуване, вида и броя на разре-

шения за отстрел дивеч.
Забранено е използването на електри-

чески звуковъзпроизвеждащи устройства, 
живи птици за примамка, ловни соколи и 
други грабливи птици, на ловни хрътки, 
както и на други средства и методи, норма-
тивно недопустими при ловуване.
За недопускане на инциденти и успешно 

провеждане на ловните излети, призоваваме 
ловците стриктно да спазват разпоредбите 
на Закона за лова и опазване на дивеча и 
правилника за неговото приложение, прави-
лата за безопасност по време на лов, проти-
вопожарните правила за опазване и защита 
на горските територии.

ЛЛ Стартира приемът на проектни пред-
ложения по подмярка 4.1.2. „Инвести-
ции в земеделски стопанства по Тема-
тична подпрограма за развитие на малки 
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
(ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.
От 20.07.2018г. кандидатите подават 

своите проектни предложения по под-
мярката чрез Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: 
http://eumis2020.government.bg/.
Подмярката предоставя възможност за инвестиционна подкрепа 

на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване 
на конкурентните им предимства.
Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, 

утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени 

по процедурата за всички одобрени проектни предложения възли-
за на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими 
разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти 
за колективни инвестиции е 136 906 лв.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 

разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици 
преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпро-
сите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа 

на 22.10.2018 г.

ЧЕСТИТ  КУРБАН  БАЙРАМ!
Нека не само на този ден по-

казваме своята благородност и 
загриженост един към друг!
Нека има благоденствие и 

пълна трапеза във всеки дом!
Посрещнете празника с дос-

тойнство и оптимизъм, и знай-
те, че доброто винаги се възна-
граждава с добро!

 д–р Арбен Мименов
 Кмет на община Сатовча

УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО 
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА 
ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ
1. Редуцирането на популацията на дивата 

свиня следва да продължи поне до достигане до 
приемливи нива от 0.3-0.5 бр./100 ха. В случай 
на поява на огнище от АЧС при популации от 
диви свине с по-голяма плътност от тази, тя ще е 
самодостатъчна за поддържане на циркулацията 
на вируса в природата в дългосрочен план.

2. Индивидуалният лов на дива свиня в лов-
ностопанските райони на ловните дружини се 
провежда под контрола на длъжностни лица от 
държавните горски стопанства (ДГС) и държав-
ните ловни стопанства (ДЛС), в чийто терито-
риален обхват попадат ловностопанските райо-
ни на ловните дружини. Ловуването във всяко 
ловище се извършва по график, утвърден от съ-
ответното ДГС/ДЛС.

3. След издаване на разрешителното за ин-
дивидуален лов от специалистът по ловно сто-

панство към съответното ловно сдружение, 
председателят на ловната дружина (или упълно-
мощеното от него лице) го предоставя на ловеца 
за провеждане на лова.

4. Ловуването да се извършва приоритетно от 
изградени биотехнически съоръжения - чакала. 
Разрешителното се издава за срок не по-дълъг 
от 7 дни и няма ограничение относно времето за 
провеждането на лова като част от денонощието.

5. Цената на разрешителното за индивидуа-
лен лов на дивеча съгласно заповед № РД 48-
8/26.0Е2018 г. на министъра на земеделието, хра-
ните и горите е 1 лв.

6. Ловците трябва незабавно да информират 
официален ветеринарен лекар за всички намере-
ни умрели диви свине, промяна на здравния ста-
тус, поведението и/или изменение от нормалния 
вид на вътрешните органи. В случай, че няма та-
кава възможност, информацията може да се пода-
де направо на телефон 112.

7. От всяко дива свиня задължително трябва 
да се предоставят проби, както следва:

7.1. Проби от отстреляни диви свине - кръв, 
двата края на далака (по 2-3 см) и диафрагма, 
които да бъдат изследвани за АЧС и трихинело-
за. Пробите се изпращат до определени от БАБХ 
лаборатории (Приложение № 1).

7.2. Намерени умрели диви свине:
• Пресен труп - по възможност кръв, двата 

края на далака, парче бъбрек, лимфен възел;
е Загнил труп - дълга тръбна кост.
8. След приключване на лова, ловецът или 

длъжностното лице от ДГС/ДЛС вписва резулта-

тите от лова, мястото на отстрел, 
броя, пола, възрастта и теглото на 
отстреляните диви свине. Разре-
шителното за лов се връща в лов-
ното сдружение в 3- дневен срок 
от приключване на лова.

9. Месото от отстреляните диви 
свине е годно за консумация след 
извършване на лабораторният 
анализ и констатиране на отри-
цателен резултат за наличието на 
АЧС и трихинелоза. До излизане 
на лабораторните резултати ме-
сото се съхранява на едно място 
в полиетиленови пликове в които 
са поставени бележки с номера на 
пробата (номера на стикера).

10. В ловностопанските райони 
на ловните дружини се обособя-
ват места за първична обработка 
на дивите свине, както и съоръ-
жения (ями) за отпадни животин-
ски продукти съгласно изискава-
ния на БАБХ (Приложение № 2). 
При извършването на обработ-
ката на отстреляните животни, 
отпадните продукти се поставят 
в изградените ями и се третират 
с негасена или хлорна вар. Мес-
тата за първична обработка след 
приключването й също се обра-
ботват с дезифектант с доказан 
вирусоциден ефект върху вируса 
на АЧС или негасена/хлорна вар. 
Достъпът на хищници до поста-
вените и обработени животински 
продукти трябва да бъде ограни-

чен чрез поставяне върху ямите 
на масивни капаци. Местата за 
първична обработка на дивите 
свине трябва да бъдат изгражда-
ни така, че да бъдат достъпни от 
високо проходима техника за безо-
пасно извозване на труповете при 
спазване на противоепизоотич-
ните изисквания и на мерките за 
биосигурност. Българската аген-
ция по безопасност на храните 
(БАБХ), чрез своите териториални 
поделения, ще извършва стриктен 
контрол за наличието на места за 
първична обработка, както и из-
градени съоръжения (ями).

11. След приключване на пър-
вичната обработка на отстреляни-
те свине и обработка на мястото с 
дезинфектант, наличните пътни 
презовни средства също се дезин-
фекцират (Приложение № 3).

12. За всяка една ловна дру-
жина е необходимо обучението 
на минимум две „обучени лица“ 
(членове на дружината), които да 
са преминали курс на обучение 
по програма, утвърдена от БАБХ 
за АЧС и други болести по диве-
ча. Обучените лица ще отговарят 
за вземането на проби, преглед 
на труповете и съхранението им 
до излизането на лабораторните 
резултати за АЧС и трихинелоза, 
както и обезвреждане на стра-
ничните продукти и извършване-
то на дезинфекция.



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И ПРОГРАМИРАЙТЕ“ 
Краен срок: 15 септември 2018 г. 
Инициативата цели да представи 

различни възможности деца и младе-
жи на възраст от 8 до 24 години да се 
запознаят със света на технологиите 
и програмирането по забавен начин, 
като така се адаптират възможно най-
успешно към утрешния дигитален свят.
Ако сте неправителствена организа-

ция, регистрирана по закона за ЮЛНЦ и 
бихте желали да организирате събитие за програмиране за млади хора на възраст между 
8 и 24 години, кандидатствайте! Вашето събитие може да бъде работилница, хакатон 
или друг формат – няма ограничения за вашето въображение. 
Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до 300 

евро. В отделни случаи Фондация „Работилница за граждански инициативи“ си запазва 
правото да увеличава или намалява размера на финансиране от SAP.
Проекти (също така наричани ‚идеи за събития‘) могат да се подават само чрез ре-

гистрационния формуляр на уебсайта www.meet-and-code.org. Идеите за събития могат 
да се представят само от регистрирани неправителствени организации и читалища.
Второто издание на инициативата предвижда и конкурс за най-добро събитие както 

в страната, в която се е реализирало, така и между всички национални победители на 
Европейско ниво. Наградите са в три категории. На ниво Европейско състезание във 
всяка категория ще бъдат отличени пет събития. Двама представители от отличените 
организации ще бъдат поканени в централата на SAP, а победителят във всяка категория 
ще получи награда от 2 500 евро. 
Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа, финансира се от технологичната 

компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и за 
всяка страна, участник местна гражданска организация, част от мрежата TechSoup. 
В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като 
единствен партньор на TechSoup за България. 

20 Август 2018, Понеделник,
 Имен ден празнува Самуил
На 20 август имен ден празнуват всички, които но-

сят името Самуил (означава - измолен от Бога). Ле-
гендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея 
един благочестив човек на име Елкана от Левиевото 
коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Люби-
мата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните 
безплодието се считало за знак на Божия немилост. 
Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й 
странели от нея и дори я презирали. Елкана изпъл-
нявал усърдно всички наредби на закона. На всички 
големи празници ходел със семейството си в Силом, гдето тогава се намирала 
скинията, за да принесе жертва Богу. Веднъж след жертвоприношение той 
седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: 
сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго 
се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й 
окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната 
просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога“.

23 Август 2018, Четвъртък,
 Ден на жертвите на сталинизма и нацизма
 Денят се чества от 2009 г. с резолюция на 

Европейския парламент от 2 април 2009 г., на 
основание на декларация на Европейския парла-
мент, приета на 23 септември 2008 г. в Брюксел, 
Белгия, по време на сесия на парламента (22-25 
септември 2008), „за да се запази паметта на 
жертвите на масово депортиране и изтребление, 
като същевременно се насърчи по-енергично демокрацията и се защити мирът 
и стабилността в Европа“. Годишнина от подписването в Москва, СССР, на До-

говор за ненападение между СССР и нацистка 
Германия (пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/.

 24 Август 2018, Петък,
 На този ден изригва вулкана Везувий 
На 24 август 79 г. е най-голямото изригване на 

вулкана Везувий - погребани са градовете Пом-
пей и Херкулан. Вулканът е на височина 1277 
м над морското ниво, близо до Неаполитанския 

залив, Италия. Той е единственият активен вулкан в континенталната част на 
Европа. Кратерът му е с дълбочина 216 м и обиколка 1400 м. Диаметърът на 
основата му е повече от 3 км. Везувий изригва периодично в продължение 
на повече от 12 000 години. Последното му по-голямо изригване е през 1944 
г., загиват 45 души, опустошени са няколко села, а базата на Съюзниците, 
разположена наблизо понесла сериозни щети - повредени били 88 бомбар-
дировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на Организацията на ООН по 
въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на световното 
културно наследство. Разрушеният град е една от най-популярните туристиче-
ски атракции в Италия - посещаван е от около 2,5 милиона туристи годишно.

25 Август 2018, Събота,
 488 години от рождението на Иван Грозни 
488 години от рождението на Иван Грозни (Иван ІV) 

/1530- 1584/ - руски владетел, който изгражда основните 
на руската империя. Велик московски княз (4 декември 
1533 - 16 януари 1547) и първият руски цар (16 януари 
1547 - 18 март 1584). Прозвището „Грозни“ на руски 
(грозный) означава „Страшни“. Внук е на София Па-
леолог (племенницата на последния византийски император), потомък на 
Асеневци (София е пра пра правнучка на цар Иван Асен III). Руският цар 
е издънка на византийските династии Палеолог, Кантакузин и Комнин. По 
време на управлението му руската държава започва да овладява нови земи: 
Поволжието, колонизацията на Сибир, за да утвърди достъп до Балтийско 
море, Иван Грозни води 24 години Ливонска война срещу Ливонския орден, 
Литва, Полша и Швеция. Създадените от него, основите на руското обще-
ство и държавни институции, просъществуват до XVIII век, затова и в много 
легенди и приказки феодална Русия е отъждествявана с името „дядо Иван“. 

26 Август 2018,Неделя,
98 години от даването на избирателни права 

на жените в САЩ 
98 години от утвърждаването в САЩ от държавния 

секретар Бейнбридж Колби на ратификацията на 19-
ата поправка към конституцията /1920/, приета на 17 
септември 1787 г. Поправката дава правото на глас 
на жените и е ратифицирана на 18 август 1920г. от 
три-четвърти от щатите в Конгреса на САЩ.

Н О В И Н И
20 - 26 август 2018г., брой 33

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.08.2018 г.
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Един ден ученикът попитал своя Учител:
- Кажете Учителю, защо всички мъдреци ни 

учат, че не бива да съдим другите? Толкова ли е 
важно? Моля ви, обяснете ми...
Учителят, както винаги постъпвал, не отговорил 

веднага на въпроса, а вместо това дал на своя 
ученик един балон, на дъното на който имало 
малко кал, и го помолил да застане пред него и 
да започне да надува балона.

- Какво виждаш сега? – попитал Учителят
- Виждам вас и балона.
- Надуй го още малко. – продължил Учителят
Ученикът изпълнил нареждането и балонът 

станал по-голям.
- А сега какво виждаш?
- Сега почти не ви виждам, виждам предимно 

балона, а по стените му се стича калта.
- Надуй го още повече.
Балонът станал още по-голям и Учителят 

отново попитал:
- Какво виждаш сега?
- Само балона и калта. Нищо повече.
- Продължи да надуваш балона – казал Учите-

лят и се отдръпнал малко встрани.
Ученикът продължил усърдно да изпълнява, 

но балонът повече не можел да се разпъва и 
изведнъж се спукал, пръснал се на парчета, 
разпръсквайки навсякъде калта, която била в 
него. Ученикът изгубил дар слово. Огледал се 
безпомощно... Целият бил изпръскан с кал.

- Сега разбра ли какво се случва, когато се 
концентрираш върху чуждите недостатъци, сла-
бости и прегрешения? Съдейки един човек, ти 
преставаш да виждаш самия човек. Ти виждаш 
само собствените си осъдителни и негативни 
мисли и чувства за него. И колкото повече ги 
раздуваш, толкова по-голяма е вероятността 
калта и нечистотията на тези мисли да изпръска 
не само теб, но и околните. – завършил Учителят 
и оставил ученика сам с мислите си.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЪДИМ ДРУГИТЕ    



До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от 

ЗСВТС на Интрастат декларации 
-пристигания/изпращания за ме-
сец юли 2018 г., за новорегистри-
раните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юли за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания 
по трудови правоотношения, направени през месец 
юли, когато пълният размер на начислените от рабо-
тодателя доходи от трудово правоотношение за този 
месец не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите 
от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. юли.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ВТОРА  ПЕНСИЯ
Поне 30 000 жени горят с втората пенсия. Причи-

ната за това е, че първите, които ще имат право да се 
възползват от преференциите на частните фондове 
през 2021г. ще бъдат от нежния пол.
Средно годишно у нас се пенсионират по 90 000 

души, като половината са жени. Тези от тях обаче, ко-
ито са се осигурявали на средния доход в индивидуал-
ната си партида ще имат натрупани 7874,42 лв., става 
ясно от изчисленията на социалното министерство.

Сумата ще бъде по-малка, от необходимата за полу-
чаване на пожизнена втора пенсия, защото периодът 
на внасяне във фонда е бил по-кратък. Това е така, 
защото месечният размер на сумата, на която имат 
право, ще бъде по-малка от 20% от минималния раз-
мер на пенсията. Вместо това ако натрупаната партида 
не позволява изплащането на този размер, ще има въз-
можност да се сключи договор за разсрочено плащане 
за период от 5, 10 или 15 години, обясни социалният 
министър Бисер Петков. При него месечната вноска 
може да е между 20 и 100 % от размера на минимал-
ната пенсия. Това означава, че тези, които изберат да 
получават втората си пенсия разсрочено в рамките на 
10г. месечно ще вземат по 76,93 лв.
Ако по време на разсроченото плащане човекът 

умре, наследниците му получават остатъка. Тези пък, 
чиято партида не надхвърля трикратния размер на 
минималната пенсия ще могат да я получат накуп. Чак 
през 2024г. новите пенсионери ще могат да получават 
втора пожизнена пенсия в размер на 60.60 лв.
При тях натрупаният капитал в индивидуалната им 

партида ще бъде 10 810,92 лв. Промените в Кодекса 
са социално осигуряване, които предлага министър 
Бисер Петков пък предвиждат пенсионните дружества 
да бъдат задължени да гарантират минимален размер 
на допълнителната пенсия, който ще се изчислява на 
базата на реално събраните осигуровки по партидата.
Ако доходността е положителна, размерът щял да 

бъде по-голям, допълни ресорният министър. За целта 
ще се подписва пенсионен договор с фонда, в който 
ще се определя начинът на плащане и гарантираната 
минимална сума.
С измененията се предвижда да имаме право да 

получим сумата от частните фондове 1г. преди на-
вършване на пенсионна възраст, а не както беше до 
сега 5 години по-рано.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО 
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ   

Съгласно диагностично-лечебните алгоритми 
клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и ре-
хабилитация при болести на централна нервна сис-
тема“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация 
при болести на периферна нервна система“ и № 265 
„Физикална терапия и рехабилитация при болести на 
опорно-двигателния апарат“ , приемът на пациенти 
се осъществява както следва:

1. След активно лечение за заболявания на опорно-
двигателния аппарат за новооткрито или усложнено 
основно заболяване, с изразен функционален дефицит 
поради намален обем на движение на големите стави 
и наличие на контрактури,  затруднена локомоция, 
ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на след-
травмени усложнения (рефлексна симпатикусова 
дистрофия и др.),  изразен неврологичен дефицит 
- изразени парези/парализи в долните крайници,  
както и претърпели големии много големи опера-
тивни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник 
и много големи процедури на горен крайник, болни 
след алопластика, пострадали с политравма и такива 
с първични или ятрогенни увреди на периферната 
нервна система от ортопедично-травматологичен 

произход, в лечебно заведение за болнична помощ, 
„Направление за хоспитализация/лечение по амбула-
торна процедура” - бл.МЗ-НЗОК №7“, може да бъде 
издадено от болницата която дехоспитализира или от 
ОПЛ на основание препоръка в епикризата, издадена 
при дехоспитализацията на пациента.

2. Когато на пациент със заболяване или увреди на 
опорнодвигателния апарат, провел курс на рехаби-
литация в болнични условия е налице необходимост 
от последваща рехабилитация в болнични условия 
за едногодишен период при диагнози за които това е 
допустимо, то в епикризата, издадена при дехоспита-
лизацията се отбелязва тази препоръка и ОПЛ на това 
основание издава „Направление за хоспитализация/ле-
чение по амбулаторна процедура” - бл.МЗ-НЗОК №7“.

3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти 
със заболявания на опорно-двигателния апарат, при 
които не е налице достатъчен терапевтичен ефект 
от провежданата рехабилитация в извънболничната 
помощ, лекарят специалист по физикална и реха-
билитационна медицина провел рехабилитацията 
в извънболничната помощ издава „Направление за 
хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” 
- бл.МЗ-НЗОК №7“.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ЗДРАВНО-
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВА ОТ НЗОК 
1. Здравноосигуреното лице (ЗОЛ) е задължено да 

внася здравноосигурителните си вноски по ред и в 
срокове, определени в Закона за здравното осигуря-
ване, в противен случай губи здравноосигурителните 
си права, които се възстановяват след внасяне на 
дължимите суми.

2. ЗОЛ има право да получава лекарствени про-
дукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели за домашно лечение на 
територията на страната, заплащани напълно или 
частично от НЗОК.

• Националната здравноосигурителна каса заплаща 
за лекарствени продукти за домашно лечение на те-
риторията на страната, включени в приложение № 1 
на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени заявления 
по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и 
реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 
262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина, 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 ЗЗ (наричана за краткост в договора 
„Наредба № 10“)  Към списъците.

• Списък на противотуморните лекарствени про-
дукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 
„Системно лекарствено лечение при злокачествени 
солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 
7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при 
злокачествени заболявания и при вродени хематоло-
гични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 
243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 
и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните 
колонистимулиращи фактори и бифосфонати. Към 
списъците.

• Националната здравноосигурителна каса запла-
ща за медицински изделия за домашно лечение по 
списък, определен от НС на НЗОК, наричан „Спи-
сък с медицински изделия, които НЗОК заплаща“ 
- Медицински изделия в извънболничната помощ 
и Медицински изделия, прилагани в болничната 
медицинска помощ.

• Националната здравноосигурителна каса заплаща 
за диетични храни за специални медицински цели по 
списък, определен от НС на НЗОК, наричан „Списък 
на диетични храни за специални медицински цели, 
заплащани от НЗОК“ - Диетични храни.

3. Лекарствените продукти, медицинските изделия 
и диетичните храни за специални медицински цели се 
предписват само след извършен преглед/консултация 
от лекаря/лекаря по дентална медицина, който се 
документира в амбулаторния лист и се удостоверява 
с подписа на ЗОЛ.

4. ЗОЛ има правото да изисква от изпълнителя 
на медицинска помощ информация относно всички 
лекарства, които получава, по отношение на тяхното 
действие, странични ефекти, възможна алтернатива 
при частично платени лекарства.

5. ЗОЛ няма право да изисква подмяна на предпи-
саните лекарства в аптеката.

6. ЗОЛ носи солидарна отговорност с лекуващия 
лекар за провежданото лечение.

7. ЗОЛ следва да следи срока на валидност на 
рецептата.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2018г.

Въпрос: Как трябва да се процедира при случай на 
българин, който е здравно осигурен като живеещ и 
работещ в държава от ЕС, но с възникнал здравен 
проблем по време на летуването му на българското 
Черноморие. Как и кой трябва да издаде болничния 
му лист и на кой от международните регламенти 
се позовава законодателството в този случай? 
Отговор: Въпросът Ви е във връзка с процедурата 

по представяне на документи и данни за изплащане 
на парични обезщетения при временна неработос-
пособност (болничен лист) и е от компетенциите на 
Националния осигурителен институт (НОИ). Това 
е компетентната българска институция и служба за 
връзка по прилагане разпоредбите на Европейските 
регламенти и международните договори в областта 
на социалното осигуряване и социалната сигурност 
по отношение на паричните обезщетения за  болест. 
В този смисъл за консултация по въпроса може да се 
обърнете към експертите на НОИ (Контактен център: 
0700 14 802; е-mail: noi@nssi.bg).
За случая можем да цитираме единствено това, което 

е записано в Наредбата за медицинската експертиза 
(приета с ПМС №120 от 23.06.2017г., обн., ДВ, бр. 51 
от 27.06.2017г., в сила от 27.06.2017г.):
Чл. 51. (1) За удостоверяване на временна нера-

ботоспособност на лица, по отношение на които се 
прилага законодателството на друга държава съгласно 
правилата за координация на системите за социална 
сигурност на ЕС или международните договори в об-
ластта на социалната сигурност, по които Република 
България е страна, се издава болничен лист по реда 
на тази наредба.

(2) Болничният лист, издаден по реда на ал. 1, се 
връчва на лицето за представяне пред осигурителната 
институция и/или работодателя в държавата, където 
лицето е осигурено.

Въпрос: Имам нужда от служебна бележка, коя-
то удостоверява, че съм имал издадена Европейска 
Здравноосигурителна Карта в периода 2012/2013 
година на английски. В бележката трябва да има 
включена освен периода и номера на картата и но-
мера на институцията, която е издала документа. 
От сайта на ЕЗОК ме насочиха към вас. Как бих 
могъл да се сдобия с този документ? 
Отговор: Срокът на валидност на Европейската 

здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е една година от 
датата на издаване.
Съгласно европейското законодателство за коор-

динация на системите за социална сигурност, НЗОК 
издава документи, които са изготвени и одобрени от 
Административната комисия за координация на систе-
мите за социална сигурност (орган към Европейската 
комисия). За доказване на завършен период на здравно 
осигуряване се прилага формуляр Е 104 (нова бланка 
S041) – удостоверение за сумиране на осигурителни 
периоди, а за доказване на валидно текущо здравно 
осигуряване – ЕЗОК или временно удостоверение, 
заместващо картата. ЕЗОК или временното удос-
товерение се издават на осигурени лица, които са с 
непрекъснати здравноосигурителни права в регистъра 
за здравно осигуряване на Националната агенция за 
приходите (НАП).



КАК ДА ОТКАЖЕТЕ ДЕТЕТО
ОТ БИБЕРОНА?

Рано или късно идва момен-
тът, когато спокойствието на ро-
дителите трябва да се наруши и 
те трябва да откажат детето от 
биберона. Специалистите каз-
ват колкото по-рано, толкова по-
добре, но задачата не е толкова 
проста. Как да откажете детето 
от биберона - ето няколко идеи.
Бързай бавно - Някои роди-

тели избират по-бавния подход за отказване на детето 
от биберона, защото го намират за по-малко стресиращ 
и натоварващ. При него раздялата става поетапно, като 
през деня биберонът се скрива и се вади само за сле-
добедния или вечерния сън. Не трябва да се предлага, 
когато детето е неспокойно или се тръшка, а трябва да 
се прояви търпение, така че зависимостта му към бибе-
рона да намалее и накрая да изчезне.
Действай рязко - Други родители предпочитат по-

директен подход и махат биберона отведнъж. Обикно-
вено протестите на малчугана траят между 1 и 2 сед-
мици, докато забрави, че е имал нужда от залъгалката. 
При този подход трябва да проявите твърдост, упори-
тост и да не се поддавате на плача на детето.
Прояви въображение - Когато детето е малко по-

голямо, родителите използват разказите и приказките 
като подход за отказването му от биберона. Разказват 
истории как някой е дошъл и го е откраднал, как го я 
изяла котката или кучето, как се е върнал в страната, 
откъдето е дошъл, как е изпратен на по-малко дете, за-
щото не е играчка за големите.
Бъди хитър - За да откажат детето от биберона, ня-

кои родители прибягват до хитрости. Срязват гумената 
част, така че той не може да прави вакуум и тогава става 
непотребен за детето. Другият вариант е да го „овку-
сят“ с нещо, което ще откаже детето да го търси - да го 
намажат с оцет или лимонов сок, да го поръсят със сол, 
да го натрият с нещо люто.
Сключи сделка - При по-големите деца отказването 

от биберона може да се случи и с правилно проведени 
преговори. Сключете сделка с малчугана - ако спре да 
търси биберона, тогава всяка вечер ще му четете една 
приказка повече или ще го заведете в зоопарка, или пък 
ще му приготвите любим сладкиш. 
Предварителна подготовка - Някои родители пред-

почитат да настроят предварително детето за предсто-
ящата раздяла и няколко дни по-рано казват, че пред-
стои да приберат биберона. Отнасят се с детето като 
с възрастен и обясняват подробно защо не му е нужен 
- вече е батко/ кака, отпразнувало е рождения си ден и 
вече е голямо, ще тръгва на детска градина, а там не 
пускат с биберони и други подобни.
Подходящи заместители - Тъй като биберонът 

действа като успокоително за нервната система на де-
тето, трябва да му намерите подходящи заместители. 
Например, любима играчка, която детето да гушка пре-
ди да заспи; други меки играчки, които да му правят 
компания по време на сън; приказки, които да го раз-
сейват, а после да го унасят; повече прегръдки и гушка-
не с мама и тати.
Помнете, че за периода с отказване от биберона ви 

трябват поне 7 дни търпение и упоритост, за да зат-
върдите раздялата.

ЛЯТНАТА  РЕЗИТБА  НА  ПРЕЦЪФТЕЛИТЕ  РОЗИ 
УДЪЛЖАВА  ПЕРИОДА  НА  ЦЪФТЕЖ          

Повечето от съвременните, 
както и някои от най-старите сор-
тове рози цъфтят няколко пъти 
до есента. Можете допълнител-
но да стимулирате цъфтежа като 
постоянно изрязвате увяхващите 
цветове. Ако розите цъфтят на 
съцветия е по-добре да се изчака, 
докато всички цветове от съцве-
тието не увяхнат и след това го изрежете изцяло. Отрязва 
се увяхналият цвят или съцветия директно над първия, 
перфектно развит лист (обикновено той се състои от 5 
дяла), точно под цвета често има 2-3 недоразвити листа, 
които също трябва да бъдат премахнати. Тази резитба е 
известна като лятна резитба при розите и трябва да се 
извършва редовно до около средата на септември. 

ΠPOБЛEМИ, CВЪPЗAНИ C ПPEКOМEPНOТO 
ПИEНE НA ВOДA...     

Aĸo зaбeлeжитe, чe ĸyчeтo ви пиe мнoгo вoдa тpяб-
вa дa зaпoчнeтe дa ce пpитecнявaтe, ocвeн aĸo нe e 
мнoгo гopeщ лeтeн дeн, a ĸyчeтo ce xpaни caмo cъc 
cyxa xpaнa. Kyчeтaтa, ĸoитo ce xpaнят caмo cъc cyxa 
xpaнa oбиĸнoвeнo пият пoвeчe вoдa, зa дa ocигypят 
eжeднeвнитe cи нyжди.

Kyчeтa, ĸoитo ядaт влaжнa xpaнa пият пo - мaлĸo, 
зaщoтo живoтнoтo oтчacти ce xидpaтиpa oт caмaтa 
xpaнa. Имaйтe в пpeдвид, чe ĸyчe, ĸoeтo пиe пpeĸaлeнo 
мнoгo вoдa мoжe дa e бoлнo.

Cъщecтвyвaт 4 ocнoвни мeдицинcĸи пpичини, зapa-
ди ĸoитo любимия ви дoмaшeн любимeц мoжe дa пиe 
пpeĸaлeнo мнoгo вoдa:

1. Xpoничнa бъбpeчнa нeдocтaтъчнocт - бъбpeчнитe 
лeзии пpoмeнят пpoцeca нa eлиминиpaнe нa няĸoи 
ĸpъвни eлeмeнти, ĸoитo пpичинявaт лoшo пoчиcтвaнe 
нa тялoтo нa ĸyчeтo. Aпeтитът мy нaмaлявa и имa  
yceщaнeтo зa жaждa. Kyчe в тoвa cъcтoяниe щe cтoи 
близo дo ĸyпичĸaтa c вoдa пpeз цeлия дeн.

2. Xpoнични инфeĸции - пpи-
мep зa xpoничнa инфeĸция , 
ĸoятo пpeдизвиĸвa пpeĸaлeнa 
жaждa мoжe дa бъдe мaтoч-
нoтo възпaлeниe пpи жeнcĸитe 
ĸyчeтa. Taзи  диaгнoзa мoжe 
дa бъдe ycтaнoвeнa caмo oт 
вeтepинapeн лeĸap, cлeд ĸaтo ce 
нaпpaви yлтpaзвyĸ и ĸpъвeн тecт, 
тъpceйĸи yвeличeн бpoй бeли 
ĸpъвни ĸлeтĸи, ĸoитo oбиĸнoвeнo 
пoтвъpждaвaт диaгнoзaтa.

3. Лeзия нa нaдбъбpeчнитe жлeзи - тoвa зaбoлявaнe 
ce нapичa oщe „cиндpoм нa Kyшинг“. Xapaĸтepизиpa 
ce c пoвишeнo oтдeлянe нa глюĸoĸopтиĸocтepoдни 
xopмoни oт нaдбъбpeчнaтa ĸopa, ĸoeтo ce oзнaчaвa 
ĸaтo xипepaдpeнoĸopтицизъм. Cpaвнитeлнo чecтo 
ce cpeщa пpи ĸyчeтaтa (пo - pядĸo пpи ĸoтĸитe) и ce 
пpoявявa c ĸoжни лeзии и пpeĸoмepнa жaждa. Бeлeзитe 
зa пoдoбнo зaбoлявaнe ce зaбeлязвaт дocтa лecнo.

4. Бoлecти, ĸoитo зacягaт чepния дpoб - Имa няĸoи 
зaбoлявaния, ĸoитo зacягaт чepнoдpoбнaтa фyнĸция 
нa ĸyчeтo, ĸaтo пo тoзи нaчин пpичинявaт xpoничнa 
чepнoдpoбнa нeдocтaтъчнocт. Πъpвият пpизнaĸ зa 
пoдoбни зaбoлявaния e пpeĸoмepнaтa жaждa нa ĸyчeтo.
Πpeди дa пocтaви диaгнoзa вceĸи вeтepинap тpяб-

вa дa нaпpaви нeoбxoдимитe тecтoвe, cлeд ĸaтo e 
нaпpaвeн ĸлиничния пpeглeд нa ĸyчeтo. Tecтoвeтe зa 
ypинa пoзвoлявaт дa ce oтĸpиe дaли имa пoвишeни 
нивa нa ĸpъвнa зaxap, липca нa жлъчни пигмeнти или 
пpoтeинoв дeфицит. Bcичĸи тeзи пoĸaзaтeли ca пoлeз-
ни, ĸoгaтo тpябвa дa ce oпpeдeли дaли ĸyчeтo cтpaдa 
oт диaбeт, чepнoдpoбни или бъбpeчни пpoблeми.

B тeзи cлyчaи ca мнoгo вaжни нивaтa нa глюĸoзaтa, 
ĸpeaтининa и ypeятa. Tpябвa дa зaпoмнитe, чe 
пpeĸoмepнaтa жaждa пpи ĸyчeтaтa мoжe дa e cвъpзaнa 
c няĸaĸъв здpaвocлoвeн пpoблeм и зaтoвa, aĸo зaбeлe-
житe нeщo тaĸoвa, тpябвa вeднaгa дa зaвeдeтe дoмaш-
ния любимeц нa вeтepинap.
Πpoблeми, cвъpзaни c oтĸaзa дa ce пиe вoдa...
Инcтинĸтa нa ĸyчeтaтa e дa пият oптимaлни 

ĸoличecтвa вoдa, зa дa мoжe тялoтo им дa ocтaнe 
xидpaтиpaнo. Boдaтa e мнoгo вaжнa зa ĸyчeтaтa, 
зaщoтo пoддъpжa нopмaлнaтa тeлecнa тeмпepaтypa и 
бaлaнcиpa нивaтa нa eлeĸтpoлити.
Зaтoвa, aĸo зaбeлeжитe, чe ĸyчeтo нe пиe вoдa тpябвa 

дa гo зaвeдeтe нa вeтepинap и пpи нeoбxoдимocт дa 
ce пpиcтъпи ĸъм oвoднявaнe чpeз вeнoзнo вливaнe 
нa тeчнocти.
Πpeдyпpeждeния и зaĸлючeниe...
Kyпaтa зa вoдa нa ĸyчeтo тpябвa дa ce миe eжeднeв-

нo. Heвидими бaĸтepии мoгaт дa ce paзмнoжaвaт вътpe, 
ĸoeтo пpaви вoдaтa cтpaннa нa вĸyc. Toчнo пopaди тaзи 
пpичинa ĸyчeтo мoжe дa нe иcĸa дa пиe вoдa. Caмo 
eднo изплaĸвaнe нa ĸyпaтa нe cтигa.
Πoчиcтвaйтe cтapaтeлнo ĸyпaтa. Дoбpe e дa изпoлз-

вaтe и aнтибaĸтepиaлeн caпyн, ĸoйтo дa yбиe вpeднитe 
миĸpoopгaнизми. Haпpaвeтe тoвa вaш нaвиĸ, ĸaтo миeнeтo 
нa зъби или нeщo дpyгo, ĸoeтo пpaвитe вcяĸa cyтpин.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БЯЛ ИМЕЛ - VISCUM ALBUM        
Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудомно 

храстче. Прикрепва се най-често върху клоните на 
иглолистните дървета и по тополите. Развива ви-
лужно разклонено стъбло и срещуположни, седящи, 
целокрайни листа, продълговати, кожести с тъмнозе-
лен цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, събрани 
на групички.
Разпространение: 

Паразитира  върху 
широколистни  и 
иглолистни дърве-
та главно в Източна 
България.
Употребяема част: 

Използват се стръко-
вете и листата. Дро-
гата притежава слаба 
своеобразна миризма и горчив вкус.
Действие: Снижава повишеното артериално 

налягане, което се свързва със способността му да 
разширява кръвоносните съдове и да премахва съ-
довите спазми. Смята се, че този ефект се дължи на 
съдържащия се в белия имел вискотоксин. Неговото 
успокояващо действие спомага за забавяне на сър-
дечния ритъм, подобряване на сърдечната дейност, 
тонизират миокарда.
Дрогата действа кръвоспиращо при маточни кръ-

воизливи, кръвотечения от носа, продължителна 
менструация, кървящи хемороиди.
Намира приложение като противогърчово сред-

ство при епилепсия, заболявания на нервната сис-
тема, главоболие, невралгии, при атеросклероза, 
артроза, хронични заболявания на ставите.
Съществуват цял ред интересни научни разра-

ботки, посветени на противораковата активност на 
белия имел.
Приложения: - като хипотензивно средство в 

ранните стадии на хипертоничната болест;
- повлиява виенето на свят, главоболие;
- при атеросклероза;
- има кръвоспиращо действие, засилва маточните 

контракции;
- при коклюш, отоци, хронични ставни заболя-

вания;
- за увеличаване млякото на кърмещи жени, за 

забременяване.
Вътрешно приложение:
1. Две чаени лъжички бял имел се заливат с 200 г 

студена вода, оставят се да кисне 12 часа. След пре-
цеждане извлекът се изпива сутрин. Същата дрога 
се накисва повторно със същото количество вода и 
полученият извлек се изпива вечерта.

2. Една супена лъжица от билката се залива с 300 
г кипяща вода и се вари в продължение на 5 минути. 
Оставя се да кисне 30 мин. След прецеждане се пие 
3 пъти дневно по 80 г след ядене.
Растението е част от списъка със забранени за 

продажба билки! 

 „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: 
0879/12-18-04 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                                                                                                              

„Днес бях на събеседване във фирма. Мениджър човешки 
ресурси ми даде един лаптоп и ми каза:

– Опитайте се да ми го продадете!
Взех лаптопа и излязох с него от стаята, а след това и от 

сградата. След няколко минути, когато бях на две пресечки 
от сградата, ми звънна телефонът и оня от човешки ресурси 
истерично закрещя:

– Веднага ми върни лаптопа обратно, ясен ли съм?!
Викам:
– Спокойно бе, 500 лева и е твой...“
 
- Жена ми иска пари всеки ден. Вчера триста, ония ден 

двеста лева!
- И къде ги харчи?
- Не знам, още не съм и давал...

Днес бях на събеседване във фирма Мениджър чо

ХЛЕБНИ КЮФТЕЦА
Продукти:

• хляб
• настърган кашкавал
• настъргано сирене
• лук
• парченца маслини
• подправки

|Приготвяне: Хлябът 
се намокря и изцежда, 
към него се добавят настърганите кашкавал и сирене, 
на ситно нарязани парченца лук и маслини и подправ-
ки- сол и пипер. Всички продукти са на око. От сместа 
се оформят кюфтета, които се овалват в яйце и галета 
и се пържат до златисто.


