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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

Стартира приема на документи за потребители на 
интегрирани здравно-социални услуги по проект 
BG05M9OP001-2.040-0121 “Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреждания от Община Сатов-
ча, Борино и Сърница“, Компонент 2” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на 

живот на възрастните хора и лицата с увреждания от об-
щина Сатовча.
Специфични цели:
1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез предоставя-

не на мобилни интегрирани здравно - социални услуги 
в техните домове, съобразени със специфичните им по-
требности;

2. Разширяване обемът, многообразието и целенасо-
чеността на социалните услуги, предоставяни в общ-
ността и подобряване качеството на живот на възраст-
ните хората, лицата с увреждане и техните семейства.
Патронажната грижа ще се предоставя в период от 

12 месеца и ще стартира през м. Ноември 2019г. 
Включени са следните дейности:
• медицинска рехабилитация; 
• двигателна рехабилитация, 

• психологическа подкрепа.
Кой може да кандидатства за ползване на услугата?
От услугите могат да се възползват:

> възрастни хора и лица с увреждания над 65 /навър-
шили 66/ годишна възраст;

> лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
> лица с хронични заболявания, нуждаещи се от про-

дължително наблюдение и здравни грижи;
> лица след оперативна интервенция и след хоспита-

лизация;
> нуждаещи се от краткосрочно наблюдение, здравни 

грижи, социални услуги, помощ в домашна среда;
> самотно живеещи хора;
> кандидати, които не ползват социални услуги „личен 

асистент“, социален асистент“, „домашен помощник“ 
по други програми или проекти, финансирани по друг 
ред или от други източници.
Необходими документи:
√ заявление по образец;
√ документ за самоличност /за справка/; 
√ документ за самоличност на законния представител/

настойник, попечител/- за справка;
√ експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/;
√ медицински протокол от ЛКК /копие/;
√ копия от други медицински документи и актуални 

епикризи;
√ удосто-

верение за 
настойник 
или попе-
чител - ко-
пие или при необходимост; 
√ пълномощно (свободен текст), за лице, което да по-

даде заявлението от името на кандидата, ако не се пода-
ва лично;
√декларация за информирано съгласие за обработка на 

лични данни /по образец/;
Патронажните грижи ще се предоставят на базата на 

оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват 
хоризонталните принципи за равни възможности и не-
допускане на дискриминация.
Образците на заявленията са достъпни като прика-

чени файлове към обявата в сайта на Община Сатовча 
www.satovcha.bg и в офиса на проекта – Общинска ад-
министрация, ет. 1, стая №10,  тел за информация: 0898 
317730.
Срок за подаване на документи: от 16.09.2019 до 

30.09.2019 г. включително – 17.00 ч. в деловодството 
на Община Сатовча, ет. 1, стая №10 или в кметства-
та по населени места на общината.

На територията на община Сатовча, във 
всичките 13 училища се проведоха търже-
ства по случай първият учебен ден. Тради-
ционно се посрещна училищното знаме  под 
звуците на химна на училището и ритуал-
но се издигна българският трибагреник на 
фона на  химна на Република България.
Тържествата подготвени от всяко учи-

лищно ръководство беше изпълнено с худо-
жествено музикална програма, в която глав-
ните герои бяха първокласниците, които с 
много вълнение и трепет очакваха този ден. 
Ден, в който за първи път чуха училищни-
ят звънец и усетиха училищната атмосфера.  
Ден, в който с  много емоции и нетърпение 
първокласниците изпълниха своята част от 
общата програма и преминаха през симво-
личната шестица, посрещнати от своите 
преподаватели. По традиция по-големите 
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ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

АКЦИЯ  ЗА  СЪБИРАНЕ  И  ИЗВОЗВАНЕ  НА
ИЗЛЯЗЛО  ОТ  УПОТРЕБА  ЕЛЕКТРИЧЕСКО

И  ЕЛЕКТРОННО  ОБОРУДВАНЕ 
Съобщение
Общинска администра-

ция Сатовча уведомява 
всички жители на община-
та, че съвместно с „ЕКО-
БУЛТЕХ” АД - организа-
ция по оползотворяване 
на излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване и „ХЕВТИ МЕ-
ТАЛС” ЕООД - завод за ре-
циклиране на електрическо 
и електронно оборудване 
организира събиране и из-
купуване на излязло от упо-
треба електрическо и елек-
тронно оборудване в центъра на село Сатовча и селищата от 
общината.
На 04 октомври 2019 г. (петък) всички, които желаят ще 

имат възможност да се освободят от своето негодно за упо-
треба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде 
извозено от домовете Ви напълно безплатно след  предвари-
телно подаване на заявка на телефони: 02/441 50 56, 088 4444 
048, 0877 784 933
Събирането на старите уреди ще се извършва от „ХЕВТИ 

МЕТАЛС” ЕООД.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудва-

не от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената 
дейност на хората по домовете и административните, соци-
ални и обществени сгради, от търговски и индустриални 
обекти или други източници - ел. печки, перални, хладилни-
ци, телевизори, компютри, монитори и др.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ученици въведоха първокласниците и в клас-
ните стаи, където ги очакваше много приятна 
и уютна обстановка, приготвена специално за 
посрещането им с много старание, сръчност 
и умиление от учителите на първите класове. 
През новата учебна 2019/2020 година ще про-
дължат да функционират 13-те учебни заведе-
ния в общината, от които 3 начални училища, 
5 основни, 1 обединено училище и 4 средни 
училища . В тях ще се обучават 1485 ученика, 
от които 115 първокласника, всички те органи-
зирани в 90 паралелки от I до XII клас. 
Както всяка година, така и тази кметът на 

общината д-р Арбен Мименов чрез поздра-
вителни адреси до всяко едно училище поже-
ла спорна и успешна нова учебна година на 
всички ученици и учители.

ОУ Сато
вча

ОУ Сатовча ОУ КрибулОУ Вълкосел



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

25 Септември 2019, Сряда,
Празник на свързочните войски 
Ден на свързочните войски и органите за информа-

ционно осигуряване в българската армия. Обявен със 
заповед на министъра на отбраната през 1998 г. Първото 
свързочно подразделение в България е създадено на 13 
септември 1878 г. в състава на Българската войска. 

26 Септември 2019, Четвъртък,
Световен ден на морето 
Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата сесия на Международната морска 

организация в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 1977), първоначално на 
17 март, а от 1980 г. - в един от дните през последната седмица на м. септември, 
за да се привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани със 
замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов. 
Европейски ден на езиците
 Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на 

езиците, по инициатива на Съвета на Европа, съвместно с 
Европейския съюз, за насърчаване на многоезичието като 
важен елемент от културното наследство на континента. 

27 Септември 2019, Петък,
Световен ден на туризма
 Отбелязва се от 1980 г. с решение на третата сесия на 

Генерална асамблея на Световната организация по тури-
зма в Торемолинос, Испания (септември 1979). Годишнина 
от приемането /1970/ на Устава на организацията.

28 Септември 2019, Събота,
Световен ден за борба с болестта бяс 
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския Съюз за контрол на 

беса, създаден през м. януари 2006 г., за разпространението на информация 
за предпазването на хора и животни от болестта бяс. Тогава е отбелязан на 
8 септември. От 2008г. денят се отбелязва на 28 септември с подкрепата на 
Световната здравна организация. Всяка година близо 55 000 души, предимно 
от Африка и Азия, стават жертви на болестта.

29 Септември 2019, Неделя,
Световен ден на сърцето
 Отбелязва се от 2000 г. по инициатива на Световната федера-

ция на сърцето, подкрепена от Световната здравна организация, 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО) и други международни организации. 
Всяка година близо 17 млн. души по света умират от сърдечно-
съдови заболявания. До 2010 г. денят е отбелязван през послед-
ната неделя на м. септември. В България се отбелязва за първи път през 2001 г.

 НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОГРАМА 
„ЕРАЗЪМ+, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ 
Краен срок: 1 октомври 2019 г. 
>> КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, Проекти за „Мо-

билност на младежи и младежки работници“ - 
ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за 
мобилност на младежи и младежки работници 
под формата на Младежки обмени и Мобилност на младежки работници.

>> КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, Проекти за „Стратегически партньорства за 
обмен на добри практики“ в областта на младежта - а ще се отпуска финансова 
подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации 
от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

>> КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3, Проекти за „Младежки диалог“ - Дейността 
насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и в 
дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност 
и от обновената политическа рамка в сферата на младежта.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2019, 19 НОЕМВРИ, СОФИЯ 
Краен срок: 6 октомври 2019 г. 
За осма година фондация „Каузи“ търси хората, 

които искат да осъществят своя бизнес или социална 
идея. Предприемаческата борса среща начинаещи-
те предприемачи с инвеститори, бизнес ангели и 
представители на други финансиращи институции.
Традиционно в събитието вземат участие около 40 начинаещи предприема-

чи, които представят бизнес плановете си пред представители на финансира-
щи институции и фондове. Борсата протича като поредица от „бързи първи 
срещи“, в които участниците се борят за интереса и доверието на инвести-
торите към своите идеи и получават професионална обратна връзка от тях.
Основният критерий за подбор на участниците е възможността идеята им 

да получи финансиране от присъстващите инвеститори. Преди участието 
си в Предприемаческата борса одобрените кандидати ще получат безплатни 
консултации от експерти на фондация „Каузи“ как най-успешно да обосноват 
и представят своите планове пред потенциалните инвеститори.

Н О В И Н И
23 - 29 септември 2019г., брой 37

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 20.09.2019 г.
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Мислите ли, че познавате добре хората 
край вас? Някои могат да бъдат наши измамни 
приятели, на които да доверим тайните си. В 
рубриката ни „Притчи и мъдрости“ споделяме 
една поучителна история, която ще ви напомни 
как да разпознавате хората край вас.
Притча за трите типа хора
Един учител дал на своите ученици три играч-

ки и им казал да им обърнат внимание. На пръв 
поглед те били съвсем еднакви, но учителят ги 
подтикнал да открият разликите. След дълго и 
внимателно разглеждане учениците намерили 
във всяка играчка дупки, различни на брой.
В първата имало две дупки в двете уши на 

играчката. Във втората в едното ухо и устата, а 
в третата само в едното ухо.
Единият от учениците взел една игла, прому-

шил я през едното ухо и тя излязла през дупката 
на другото.
Вторият ученик също промушил една игла 

през ухото на втората играчка и тя излязла през 
устата �.
Третият прекарал иглата през ухото, но тя си 

останала вътре в играчката.
Тогава учителят им казал:
– Всеки човек край нас може да бъде предста-

вен като една от тези три играчки. Първата – това 
са хората, които претендират, че се интересуват 
от вас. Изглежда, че винаги ви изслушват, че ги е 
грижа за вас. Но това не е вярно. Вие споделяте 
с тях радостта или тъгата, очаквайки подкрепа и 

разбиране, но думите ви отдавна са излезли от 
ушите им. Не очаквайте помощ от тях.
Втората играчка – това са хората, които също 

изглеждат заинтересувани от вас. Но не забра-
вяйте, че иглата тук влиза в ухото и излиза през 
устата. Това означава, че разкриете ли своите 
тайни и интереси пред този тип личности, те ще 
използват думите ви винаги срещу вас. Пазете 
се от тях!
Но винаги има и такива хора, на които може 

да се доверите. Това е третата играчка, в която 
иглата остава вътре в нея.
Не забравяйте да се обграждате с хора, които 

наистина заслужават вашето доверие, а не с 
такива, които само се опитват да ви впечатлят.

ПРИТЧА: ТРИТЕ ТИПА ХОРА



НОИ ЩЕ ПРЕВЕЖДА НА АСП ДОБАВКАТА 
ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ, ОТПУСНАТА НА ЛИЦА 
С УВРЕЖДАНИЯ, ПОЛУЧАВАЩИ ЛИЧНА 

ПОМОЩ ОТ АСИСТЕНТ 
От 1 септември 2019 г. се променя редът за изпла-

щане на добавката за чужда помощ към пенсиите на 
лицата с увреждания, които са подали в Агенцията 
за социално подпомагане (АСП) заявление-декла-
рация за предоставяне на лична помощ с изричното 
съгласие тя да се превежда на АСП след сключване 
на трудов договор с асистент.
За тези лица Националният осигурителен институт 

(НОИ) е длъжен да превежда на агенцията дължи-
мата сума за добавка за чужда помощ за времето от 
датата на започване на изпълнението на трудовия 
договор с асистента (винаги от първо число на 
месеца, следващ месеца на сключване на договора) 
до края на месеца, в който договорът е прекратен. 
След като договорът с асистента бъде прекратен, 
НОИ ще започне отново да изплаща добавката към 
пенсията на лицето за периода от първо число на 
месеца, следващ месеца на прекратяването, до края 
на месеца, през който е сключен нов трудов договор.
Промяната е във връзка с влизането в сила на Закона 

за личната помощ и на чл. 50а от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж и засяга само лицата с уврежда-
ния, които са подали заявление-декларация към АСП 
за предоставяне на лична помощ от асистент. Тя се 
отнася единствено за добавките за чужда помощ към 
изплащаните им пенсии, но не и за самите пенсии. Те 
ще продължат да се 
изплащат от НОИ 
по досегашния ред.
За лицата с ув-

реждания, за които 
има сключен тру-
дов договор с асис-
тент до 30 август 
2019 г. включител-
но, дължимите за 
месец септември 
суми за пенсии и 
други добавки (без добавката за чужда помощ) ще 
бъдат изплатени от НОИ с пенсионен запис по заявения 
от тях начин – в пощенска станция или по банков път. 
От месец октомври 2019 г. изплащането им ще става 
в обичайните срокове.
Същият ред за изплащане на пенсиите и добавките 

за чужда помощ ще се прилага и за лицата с уврежда-
ния, които в бъдеще подадат заявление-декларация за 
предоставяне на лична помощ със съгласие за превеж-
дане на добавката им за чужда помощ към АСП след 
сключване на договор с асистент. 
Справки и консултации относно дължимите суми 

за пенсии/добавки могат да се правят в съответното 
териториално поделение на НОИ, което ги изплаща.

ДО 31 ОКТОМВРИ 2019 Г. ФЕРМЕРИТЕ
ДОКАЗВАТ РЕАЛИЗИРАНОТО МЛЯКО И ЖИВОТНИ 
От 7 до 31 октомври 2019 г. животновъдите, които 

са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа 
за Кампания 2019 г., трябва да докажат реализа-
цията на млякото и млечните продукти, които са 
произвели. В същия период фермерите доказват и 
реализираните на пазара животни. За целта се пода-
ват документи по образец в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“.
Реализацията на мля-

кото и млечните про-
дукти  се  доказва  за 
периода 01.10.2018 г. – 
30.09.2019 г. Документи 
се подават по четири 
схеми, чиито изисква-
ния са разписани в чл. 
27в, ал. 1 от Наредба № 
3 от 2015 г. Те са: Схема за обвързано подпомагане за 
млечни крави – СМлК, Схема за обвързано подпома-
гане за млечни крави под селекционен контрол- мля-
ко – ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпомагане 
за овце-майки и/или кози-майки под селекционен 
контрол с направление мляко – ДПЖСК и Схема за 
обвързано подпомагане на биволи.
Реализираните на пазара животни се доказват 

по три схеми - Схема за обвързано подпомагане 
за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема 
за обвързано подпомагане за месодайни крави под 
селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или ко-
зи-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с 
реализация на месо или комбинирана реализация). 
В зависимост от това къде са реализирани живот-
ните – в България или извън страната, се попълват 
различни типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят 

образците на документите, с които доказват реали-
зация на произведената от тях продукция от офици-
алната интернет страница на ДФЗ. При попълване 
на документите кандидатите трябва да използват 
съответната бланкова таблица, според регистраци-
ята им в ИСАК – като физическо лице, юридическо 
лице или едноличен търговец. Към приложените 
файлове е изготвена и подробна инструкция за тях-
ното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на хартиен 

и електронен носител. Стопаните трябва да предос-
тавят и заверени копия на документите, доказващи 
реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат 
издадени от съответния земеделски производител 
или от изкупвача на продукцията.

До 25-ти септември:
ЗДДФЛ    1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансовия данък, 
удържан през месец август за 
доходи от трудови правоотно-
шения.  

2. Внасяне от работодателя на 
авансовия данък, определен по 
реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ 
върху брутния размер на сумата от частичните пла-
щания по трудови правоотношения, направени през 
месец август, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение 
за този месец не е изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември: 
ЗКПО    Възможност за еднократно подаване на нова 

годишна декларация за корекция на данъчния финан-
сов резултат и данъчното задължение за предходната 
година, за която е подадена годишна данъчна декла-
рация и законоустановеният срок за подаването ѝ е 
изтекъл.
ЗДДФЛ   1. Деклариране и внасяне от търговските 

банки и клоновете на чуждестранни банки в страната 
на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни фи-
зически лица, придобити през м. август.

2. Възможност за еднократно подаване на нова го-
дишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
предходната година при откриване на грешка в декла-
рираните данни и обстоятелства, основата и опреде-
лените задължения. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
23 - 29 септември 2019г., брой 37

НЕ ДЪЛЖИТЕ ТАКСА, АКО ИСКАТЕ ДА 
СЕ РЕГИСТРИРАТЕ КАТО БИОФЕРМЕР   
Читатели се интересуват как могат да се регистрират 

като биологични производители и дали процедурите 
отнемат време. За всеки начинаещ е важно да знае, 
че данните се водят на отчет в министерството на 
земеделието. Затова трябва да се обърнете към отдел 
„Биологично производство” в дирекция „Растение-
въдство и биологично производство” за необходимите 
документи. Важно е да се знае, че не се изискват такси 
за вписването ви в регистъра на биофермерите.
Първо, по-

пълвате  за-
явление  по 
образец  до 
министъра на 
земеделието, 
храните и го-
рите ,  което 
съдържа дан-
ни за правния 
статус на ли-
цето със не-
говото седалище в България като държава-членка 
на Европейския съюз. Биофермерите са длъжни 
да представят търговска или съдебна регистрация, 
единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, 
наименование на фирмата или едноличния търговец, 
седалище, адрес в България и предмет на дейност.
Към заявлението се прилага още копие на документ 

за вписване в друг регистър, ако фигурирате в друг 
регистър примерно като земеделски производител.
Представя се още нотариално заверено копие на 

сертификат за акредитация, издаден от Изпълнител-
ната агенция „Българска служба за акредитация“, с 
който се удостоверява съответствие с изискванията 
на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
Длъжни сте да имате и досие на биофермер, което 

съдържа:
Процедури за извършване на контрол на площите, 

които обработвате от одобрена от министерството 
на земеделието сертифицираща организация. Това 
контролиращо лице гарантира вашата дейност като 
фермер, който не ползва изкуствени препарати, торове 
и други продукти за растителна защита в производ-
ството.
Копие на договор с акредитирана лаборатория, която 

ще извършва анализите на биопродукцията ви;
Мерките, които контролиращото лице прилага при 

установяване на нарушения;
Данни за техническото оборудване, необходимо за 

изпълнение на контролните дейности, с което контро-
лиращото лице разполага;
Данни за броя на служители на контролиращото 

лице и доказателства за тяхната квалификация и опит 
в контролната дейност.
Ако пък сте чуждестранно лице и искате да внасяте 

биохрани в страната, тогава подавате заявление до 
министъра на земеделието и храните, което съдържа 
данни за правния ви статус като чуждестранното 
лице със седалище извън Европейския съюз или в 
Европейското икономическо пространство - правна 
форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес 
на управление), предмет на дейност и административ-
на, съдебна или друга регистрация, ако приложимото 
в съответната страна право изисква такава, данни за 
регистрацията на клона и адреса в страната. Заявле-
нието се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 
17а от Търговския закон.
Към заявлението се прилагат:
Копие на акта за административна, съдебна или 

друга регистрация на чуждестранното лице, ако 
приложимото в съответната трета държава право 
изисква такава;;
Копие на удостоверението за регистрация на клон 

на чуждестранното лице - търговец, в страната;
Копие на сертификата за акредитация, с който 

се удостоверява съответствието с изискванията на 
стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган 
на акредитация в държава, която е подписала Спора-
зумението за международно признаване към Между-
народния акредитационен форум;
Тези търговци също трябва да имат досие, което 

съдържа:
Процедури за извършване на контрол, които контро-

лиращото лице се задължава да прилага при упражня-
ване на контролната дейност, и гаранции за неговата 
обективност съгласно изискванията на правото на 
Европейския съюз и българското законодателство;
Копие на договор с акредитирана лаборатория, която 

ще извършва анализи;
Мерките, които контролиращото лице прилага при 

установяване на нарушения;
Данни за техническото оборудване необходимо за 

изпълнение на контролните дейности, с което контро-
лиращото лице разполага;
Данни за броя на служителите на контролиращото 

лице и доказателства за тяхната квалификация и опит 
в контролната дейност.
Документи, които са издадени на чужд език, се при-

дружават от легализиран превод на български език.
Самото министерство е длъжно в срок от два месеца 

да разгледа документите ви и ако всичко е наред, да 
ви впише в регистрите. В провен случай трябва да 
даде мотивиран отказ, който би могъл да се обжалва 
по реда  на Административнопроцесуалния кодекс.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 СЕПТЕМВРИ 2019г.

Въпрос: Бременна съм в 9 месец и съм с прекъснати 
здравни осигуровки. За две години и осем месеца тряб-
ва ли да платя за тези две години и осем месеца, или 
само за последните 15 месеца.
Отговор от НЗОК:  Националната агенция за прихо-

дите (НАП) е институцията, в чиито законови правомо-
щия влиза събирането на средства от задължителните 
здравноосигурителни вноски и определянето на здрав-
ноосигурителния статус на гражданите. В този смисъл, 
информация за начина, по който може да възстановите 
здравноосигурителните си права, ще получите от НАП 
или нейните териториални дирекции. На адрес www.nap.
bg  са публикувани адресите и офисите на НАП, в които 
ще Ви разяснят Вашите права и задължения.
По въпроса за оказването на медицинска помощ на 

бременни жени с прекъснати здравноосигурителни пра-
ва, Ви информираме, че за всички лица с българско граж-
данство, оказването на медицинска помощ по клинична 
пътека (КП) № 5 „Раждане“ е безплатно. От значение е 
дали лечебното заведение има сключен договор с НЗОК 
по тази КП. (Справка за лечебните заведения, сключили 
договор с НЗОК по съответната клинична пътека може 
да се прави на сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика 
„Информация за договорени дейности“ - меню „Търсене 
на договорни партньори и дейности” – линк „Болници“. 
Има възможност за избор на област, община, населено 
място. Кликвате върху номера на клиничната пътека и 
излизат резултати за лечебните заведения, сключили 
договор по нея).
Съгласно & 1 на Допълнителна разпоредба на Нацио-

налния рамков договор за 2018 година за медицинските 
дейности, за „здравноосигурени лица“ се считат и здрав-
нонеосигурени жени – за медицинските грижи по чл.82, 
ал.1, т.2 от Закона за здравето. Т.е. извън обхвата на задъл-
жителното здравно осигуряване, на българските граждани 
се предоставят медицински услуги, които са свързани и с 
акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени, 
независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по 
ред, определени с наредба на министъра на здравеопаз-
ването (НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне 
на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за 
извършване на изследвания извън обхвата на задължи-
телното здравно осигуряване на деца и бременни жени).

Въпрос: Интересува ме заплаща ли се потреби-
телска такса при болничен престой, посещение на 
личния лекар и специалист при точно 50% ТЕЛК при 
сменена става ? 
Отговор от НЗОК: За всяко посещение при лекаря 

или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки 
ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, 
здравноосигурените лица заплащат на лекаря, на лекаря 
по дентална медицина или на лечебното заведение суми, 
определени с постановление на Министерския съвет, 
съгласно чл. 37 (1) от Закона за здравното осигуряване.
В чл.37 (4) от Закона за здравното осигуряване е 

записано, че от  заплащане на сумите по чл.37 (1) се 
освобождават определени категории лица, сред които и 
тези със заболявания, определени по списък към Нацио-
налния рамков договор. Затова е необходимо да уточните 
заболяването (със съответния МКБ код).
Списъка на освободените от потребителска такса лица 

е публикуван на сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика 
НРД - Приложение № 11 към НРД за медицинските 
дейности 2018 



ПРИШКИ И МАЗОЛИ    
Какво е общото между пришки-

те и мазолите? И двете са много 
разпространени неприятни изме-
нения на кожата в следствие от 
триене и притискане. Те причи-
няват повече мъки и страдания, 
отколкото трайни последици, но 
когато са на главата ни, пардон – 
по краката и ръцете ни – тежко ни. 
Пришките
Тези болезнени малки мехурчета, изпълнени с лимфна 

течност, ни сполетяват най-често по краката от носенето 
на неудобни или нови обувки. Могат да се появят и по 
дланите при активно упражняване на някои спортове 
– гребане, хващане на лостове, въжета. Който е въртял 
някога в ръцете си мотика, също знае за какво става дума.
Всеки си има своите начини за намаляване на риска 

от пришки. Едни „разхождат“ новите си обувки първо 
из къщи, преди да тръгнат с тях в победоносен марш по 
улиците. Други ги отпускат със спрейове или ги слагат 
във фризера напоени с тампони с ракия. Сигурно по-
мага, но не случайно съществува сравнението „удобно 
като стара обувка“. Май достатъчно дългото носене, от 
което обувките приемат формата на крака, е финалното 
решение на проблема. Лошото е, че когато това бъде 
постигнато, чипиците ни вече отдавна не са нови. 
Идеалните условия за образуването на пришки са 

влагата и високата температура. Така че ако искаме да 
намалим опасността, нека използваме меки, незапар-
ващи крака чорапи – така хем краката ни ще са сухи, 
хем ще имаме изолация. Когато си купуваме обувки, 
също нека обърнем внимание те да не изпотяват крака. 
В това отношение естествената кожа е винаги за пред-
почитане. Използването на специални ленти за ръцете 
или ръкавици е решение при спортистите, а и за всеки, 
на когото се налага претриване и притискане на ръцете. 
От опит знаем, че ако мехурчето е малко, поставянето 
на цитопласт върху него ни спестява много неприятно-
сти. Най-добре е да потърпим и да не пробиваме с игла 
пришката – нейното покритие естествено ни защитава от 
навлизането на бактерии и от инфекции – да се доверим 
мъдростта на природата. Ако все пак го направим – нека 
иглата да е чиста, а върхът и - преминал през огън или 
дезинфекциран със спирт. 
Мазолите
Мазолите са кръгово уплътнение на кератиновия 

слой на кожата. Появяват се при по-силен натиск върху 
местата, където няма достатъчно подкожна мазнина. 
В резултат на повишеното дразнене клетките от по-
върхностния рогов слой започват да се размножават 
по-бързо. Кожата става по-груба и се появява мазолът. 
Мазолите са единични и множествени, понякога раз-
виват т. нар. „корени“. Те са болезнени, когато сраснат 
с нервни окончания на кожата. 
Народната медицина има своите изпитани рецепти 

за справяне с мазолите. Принципът на действие е 
следният – първо мястото се обработва така, че то да 
омекне. След това се действа с киселина за разяждане 
на кожното уплътнение. 

 Омекването се постига с киснене на мазола в го-
реща вода. След това той се налага с лимонена кора 
– съдържащата се в нея лимонена киселина размеква 
допълнително кожата и разтваря мазола. 

 Със същия успех болното място може да се наложи 
със счукан лук и оцетна киселина. Ефектът от кисели-
ната е ясен, лукът има бактерицидно действие. 

 Добре действа на мазолите налагането с живовлек, 
който има противовъзпалително действие или с невен. 
След като няколко вечери се приложат описаните 

процедури, изрязването на вече омекналия мазол с 
бръснарско ножче – чисто и дезинфекцирано, слага 
край на мъките. 
В търговската мрежа също се предлагат лепенки и 

разтвор за мазоли, основната им съставка е салицилова 
киселина, а при разтвора и камфор, боброва мас, етилов 
ацетат, нитроцелулоза, денатуриран спирт.
Както при всеки медицински проблем, по-добре 

профилактика, отколкото лечение. В случая е за пред-
почитане да предотвратяваме появата на пришки и 
мазоли, отколкото след това да страдаме и да се борим с 
тях. Всяка изолация на проблемните места от натиск и 
притриване винаги ще ни е от полза, когато спортуваме, 
копаем в градината или искаме да сме зашеметяващи с 
новите си обувки. 

ПО-ДЪЛГОЛЕТНИ ЛИ СА СТОПАНИТЕ НА КОТКИ? 
Сред стопаните на домашни любимци битува мне-

нието, че котките са напълно независими създания. Те 
бързо изземват от хората функциите им и дори се отна-
сят с тях като по-висшестоящи в домашната йерархия. 
А дамите, които се обграждат с мъркащи писани, често 
остават без семейства.
Какви аргументи могат да се изтъкнат срещу тези 

закостенели представи? Може би най-същественият е, 
че пухкавият господар на дома увеличава чувствително 
продължителността на живот на човека, с когото споде-
ля общо жизнено пространство. Ето и защо стопаните 
на котки са по-дълголетни! 
Малките ни приятели могат като 

с магическа пръчка да премахнат 
натрупания през деня стрес. Ко-
гато ни посрещат нетърпеливо на 
вратата след дълго и напрегнато 
работно ежедневие, всички про-
блеми ни напускат на мига. Хора-
та, които имат коте в дома си, страдат по-рядко от боле-
сти на сърцето в сравнение с тези, които живеят сами.
Споделянето на леглото с мъркащото кълбо от пух 

може да замести успешно хапчето за сън. Никой не 
може да ни успи по-добре от тази мила животинка. 
Единственото неудобство е, ако реши да се разходи по 
главата ни в най-сладкия сън.
Най-приятното и незаменимо нещо у котето е мърка-

нето, което издава винаги, когато се настани удобно до 
любимия си човек. Звукът не само успокоява и повиша-
ва настроението, но има и здравословно действие. То 
намалява кръвното и регулира пулса. Докато писанчето 
мърка, кръвообращението на стопанина му се подобря-
ва, а възпаленията в костите и ставите се успокояват.
При котешкото мъркане се генерират микровълни с 

честотата на медицинската апаратура, използвана за 
терапевтични процедури при артрити. Напълно вяр-
но е, че нашите домашни любимци усещат болните 
места по тялото и лягат там, за да ги лекуват.
Много хора днес не се движат достатъчно и водят 

твърде застоял начин на живот. При наличие на иг-
риво котенце дори най-мързеливият стопанин ще се 
раздвижи, а това веднага ще окаже положително въз-
действие върху здравето му.
Независимо от всички твърдения, че малките кос-

мати палавници имат своенравен характер и са си са-
модостатъчни, те се привързват силно към този, кой-
то се грижи за тях, и го обсипват с цялата си любов. 
Чистата, искрена и споделена обич удължава живота 
и го прави по-щастлив.
Затова споделянето на ежедневието с живо съще-

ство е изключително важно, особено за тези, които са 
останали самотни. Нищо, че спътникът ни може да е 
на четири лапи.

КАК ДА УНИЩОЖА ЧЕРВЕИТЕ ПО МОРКОВИТЕ?
Морковите могат да бъдат 

нападнати от морковената муха 
(Psila mosae) - неприятел, който 
не се среща често, но понякога 
нанася големи вреди. Тя е дреб-
на муха (4-5 мм.д), блестящо 
черна, с жълта глава. Зимува 
като какавида в почвата. Мухи-
те се появяват в края на април и първата половина на 
май. Летежът им е доста продължителен. Те снасят яй-
цата си в почвата близо до морковените растения, по 
дивите моркови, целината и по-рядко край магданоза. 
Ларвите проникват в корените и издълбават извити хо-
дове предимно във външния пласт на клубените. Те са 
жълтеникави, без крака и достигат 6-7 мм. д. Пълното 
им развитие продължава около един месец. Какавиди-
рат близо до корените. Какавидите са кафяви.
Почиствайте редовно плевелите, защото мухите се 

крият в тях. Щом откриете нападнати растения вед-
нага ги изскубвайте и унищожавайте. Изнасяйте и 
отпадъците от повредените клубени извън градината. 
Сменяйте всяка година мястото, на което отглеждате 
морковите. Площта трябва да е открита и край нея да 
няма високи и гъсти плевели.

23 - 29 септември 2019г., брой 37

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.

СЛАДЪК КАРТОФ (БАТАТ)
Сладкият картоф или батат 

(Ipomoea batatas) не е точно 
картоф, но понеже прилича 
(отвън поне) на картоф, е на-
речен така. То е многогодишно 
растение от род Грамофонче 
на семейство Сладки картофи. 
Сладките картофи са богати 
на много важни хранителни вещества. Те съдържат фибри, 
както и витамин А, витамин С, манган, минерали.
Ето някои ползи на сладкия картоф за здравето:
 - Стабилизира кръвната захар - сладките картофи са отлична 
диетична добавка за хората с диабет, тъй като е доказано, че 
спомагат за намаляване и регулиране на нивата на кръвната 
захар. Освен това, сладките картофи са с високо съдържание 
на фибри, като всеки средно голям сладък картоф задоволява 
до 15% от нуждите от фибри през целия ден. Фибрите забавят 
усвояването на захарта, за да предотвратят увеличаването на 
нивата на кръвната захар;
 - С високо съдържание на антиоксиданти - антиоксидантите 
са съединения, които помагат за борба с вредните свободни 
радикали за намаляване на риска от хронични заболявания 
и предотвратяване на увреждане на клетките. Освен че са 
богати на фибри, много важни витамини и минерали, сладките 
картофи също съдържат и тези полезни антиоксиданти, които 
могат да предпазват от диабет и сърдечни заболявания; 
 - Засилва функциите на мозъка - някои изследвания показват, че 
консумацията на сладки картофи може да спомогне за укрепване 
на мозъчната функция и за подобряване на паметта благодарение 
на изобилието от хранителни вещества и антиоксиданти;
 - Подобрява имунитета – богатото съдържание на Витамин А 
в сладкия картоф играе роля в много аспекти на здравето, но е 
особено важен по отношение на имунитета. Витамин А подпомага 
стимулирането на производството на имунни клетки, които се 
борят с болести и инфекции;
 - Подобрява зрението - в допълнение към повишаване на 
имунитета, витамин А е неразделна част от поддържането на 
здравословно зрение. Недостигът на витамин А може да доведе 
до симптоми като сухи очи, нощна слепота, възпаления. Сладките 
картофи съдържат важни антиоксиданти, които също могат да до-
принесат за здравето на зрението - бета-каротин, например, може 
да забави прогресията на възрастовата макулна дегенерация;
 - Спомага загубата на тегло - включването на този хранителен 
кореноплоден в диетата може да помогне и за загуба на тегло. 
Сладкият картоф е изключително хранителен и съдържащ фибри, 
което помага да се поддържате сити. Фибрите се движат бавно 
през храносмилателния тракт, като помагат да се повиши усеща-
нето за ситост и да се намали апетитът, което може да доведе и 
до загуба на тегло. 

 „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: 

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                                                                                                              

Влак се движи с висока скорост. Изведнъж излиза от 
релсите и тръгва през полето. Началникът на влака звъни 
на машиниста:

- Къде ръгна през полето, бе!? За тебе релси нема ли?
- Има, ама на релсите имаше човек.
- Е, к‘во като има човек? Нали сме се разбрали - газиш 

го и продължаваш...
- Е, газим го, ама тоя тръгна да бега през полето...

Пиян мъж се качва в такси и започва да се съблича.
- Какво правиш, бе? - пита шофьорът.
- Тук да не ти е хотел?
- А защо не ми казахте по-рано? Оставих си обувките 

пред вратата...

лак се движи с висока скорост Изведнъж изли

ПАТЛАДЖАНЕНА РАЗЯДКА     
Вкусна и ефектна за 

поднасяне разядка с пе-
чен патладжан.
Разполовяваме  два 

патладжана и разрязва-
ме от месестата страна 
на кубчета, като мрежа, 
като оставяме кората 
невредима. Добавяме 
чесън на филийки, къде-
то ни падне в прорезите.
И никакво пестене на зехтин, ама никакво! Сол!
Печем на 180 за около 40 минути - с опция за венти-

латор... толкова е достатъчно.
Изпечените лодки (когато изстинат леко) издълбаваме 

с лъжица. Ясно е, кората следва да остане невредима. 
Месото от изпечения патладжан пасираме с една голяма 
връзка пресен магданоз (предварително измит и оставен 
да се подсуши), зехтин, сок от 1 лимон. Изпеченият 
чесън придава много приятен вкус. 
С тази смес пълним издълбаните лодки, за красота малко 

чери домати и екстра свеж магданоз. 


