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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

На своята 
редовна сесия 
Общински съ-
вет Банско даде 
зелена светлина 
за подписване 
на договори за 
побратимява -
не с два града 
– Нюлюфер, 
Бурса, Турция, 
и Кранска гора, 
Словения. Ре-
шението идва 
след предложе-
ние на кмета Ге-
орги Икономов, 
който е провел 

Общински съвет – Банско, 
одобри побратимяването 
на града с Кранска гора 

и Нюлюфер, Бурса

(Продължава 
на стр. 2)

(Продължава 
на стр. 2)

Община Бан-
ско, съвместно 
с представители 
на туристиче-
ския бранш, взе 
участие в 26-то 
международно ту-
ристическо изло-
жение TT Warsaw, 
което се проведе 
от 22 до 24 ноем-
ври в Двореца на 
културата и нау-
ката във Варшава, 
Полша. Изложе-
нието е едно от 
най-важните ту-
ристически съби-
тия в Централна 
и Източна Европа. 

Банско гостува на Варшава
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

предварителни разговори със 
своите колеги от двата града.

„Основанието, поради кое-
то предлагам именно Общи-
на Нюлюфер, Бурса, за град, с 
който Банско да се побратими, 
е наличието на голяма българ-
ска диаспора на нейна терито-
рия. Българските преселници 
в този турски район имат сан-
тимент към своята родина, те 
предпочитат Банско за своята 
ваканция, имат желание да ин-
вестират и да задълбочават от-
ношенията си с нас. По отноше-
ние на Кранска гора в Словения 
- идентичността на нашите две 
общини като популярни зимни 
дестинации е безспорна. Имаме 
сходства също в географско от-
ношение, брой на населението 
и много други” поясни Иконо-
мов по време на заседанието. 

Бяха одобрени промени в две 
общински наредби. Текстовете 
в Наредба № 1 за осигуряване 
на обществения ред на терито-
рията на община Банско се до-
пълват с разпоредби, касаещи 
контрола върху шума в урбани-
зираните територии, вменени 
на кметовете съгласно законо-
вите разпоредби. В Наредбата 
за преместваемите обекти се 
предвижда въвеждане на до-
пълнителни ограничения при 
поставянето на тези временни 
постройки по отношение на 
техния размер, визия и функ-
ционалност.

Съветниците приеха Годиш-
ната програма за развитие на 
читалищната дейност на тери-
торията на общината за след-
ващата година, където на прак-
тика се случва голяма част от 
културния живот в малките на-
селени места.

Предложението на таксиме-
тровите превозвачи, работещи 
на територията на курорта, за 
увеличение на горната и долна-
та граница на цените на такси-
метровия превоз, не събра необ-
ходимата подкрепа от местните 
парламентаристи. Така ценови-
ят диапазон на такситата в Бан-
ско остава непроменен.

Общински съвет – Банско, 
одобри побратимяването 
на града с Кранска гора 

и Нюлюфер, Бурса
(Продължение от стр. 1)

Тази година в него взеха учас-
тие около 500 изложители от 53 
държави, като беше посетено от 
близо 20 хиляди души. 

Банско участва за втора го-
дина в туристическия форум, 
представяйки своите предим-
ства пред професионалните тур 
оператори и крайните потреби-
тели на туристически услуги. 
На посетителите бяха предло-
жени специално изработени 

брошури на полски език и ре-
кламни сувенири, демонстрира-
щи курорта като дестинация на 
четирите сезона. 

Още от първия ден, интересът 
към щанда на Банско беше из-
ключително голям. Ски-зоната 
бе във фокуса на посетителите, 
като особен интерес предизви-
каха рекламните материали с 
генериран QR-код, който дава 
възможност за виртуална раз-
ходка и разглеждане на пистите 
в курорта в пълни детайли.

(Продължение от стр. 1)

Банско гостува на Варшава

Двадесет неактивни и безра-
ботни лица бяха назначени в 
Банско за срок от две години по 
проект „Обучение и заетост”. 
Местната администрация е с 
одобрена кандидатура по про-
грамата, изпълнявана от Аген-
цията по заетостта. 

Одобрените кандидати са 
хора с трайни увреждания, на 
възраст над 29 годишна въз-
раст, като за период от 2 години, 
те ще изпълняват длъжността 
„портиери” на пълен работен 
ден в обществените сгради и 
институции в планинската об-

щина.
В първия им работен ден кме-

тът Георги Икономов се срещна 
с тях, за да ги поздрави и оку-
ражи.

„От години работим целе-
насочено и в тясна връзка с 
Агенцията по заетостта по про-
грамите, насочени към хората 
в неравностойно положение. 
Използваме всяка възможност 
и всяка програма, която би 
дала възможност за заетост и 
създаване на полезни трудо-
ви навици, както и на трудово 
възнаграждение за най-слабата 

част от българското общество. 
Проект „Обучение и заетост” 
има за цел повишаване на ква-
лификацията и уменията на без-
работните лица и в частност на 
продължително безработните, 
което да им даде възможност за 
постигане на по-ефективна зае-
тост и по-висока производител-
ност на труда. 

В случая ангажираме 20 без-
работни с увреждания, като по 
този начин се надяваме да се 
почувстват по-пълноценни и 
интегрирани” коментира градо-
началникът.

Двадесет безработни 
лица с увреждания 

бяха назначени в Банско

ФОТООКО
Хората са ценност, уврежда-

нето не е барие-
ра!

По случай 3 
декември - Меж-
дународен ден на 
хората с увреж-
дания, Община 
Банско органи-
зира инициатива 
под наслов „Хо-
рата са ценност, 
увреждането не е 
бариера!“

Младежите от 
Заведения за со-
циални услуги 
бяха сред гражданите на Банско 

и раздаваха флаери с интересни 

послания и ръчно изработени 

от тях подаръци.
Жените от певческа гру-

па към пенсионерски клуб 
– село Места изненадаха 
потребителите на местното 
ЦНСТ с празнична програ-
ма. 

Социалните услуги в Бан-
ско ежемесечно организи-
рат различни инициативи, 
а предстоящата такава е го-
лемия Коледен базар, който 
ще стартира на 10 декември 
и ще продължи до 21 декем-
ври. На него всеки ще може 
да закупи различни видове 
ръчно изработени сувенири 

с коледни мотиви.



310 ГОДИНИ ПЕТРОШАНИ – БАНСКО

– Община Банско е на фина-
ла на изпълнението на Про-
ект „Трансфер на иновациите 
в здравеопазването”. Проек-

тът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси” и е 
на обща стойност 199 973,89 
лева.  Европейския социален 
Фонд на ЕС съфинансира дей-
ностите на стойност 189 
975, 20 лева (95 %) от общата 
стойност, а останалите 5 % 
са национално съфинансира-
не. Какви са изводите, каква 
е рекапитулацията в края на 
неговото изпълнение?

– С изпълнението на този 
проект в сферата на здравните 
услуги ние се постарахме да 
направим една дисекция, един 
обективен анализ на състояние-
то им на територията на нашата 
община. И въпреки, че здра-
веопазването е изключително 
държавна политика, където 

местните власти имат малко 
влияние, ние можем да правим 
именно това – да защитаваме 
проекти, с които да подобрява-

ме достъпа до здравни услуги. 
На територията на Община 

Банско са разкрити и функцио-
нират 16 практики за първична 
извънболнична медицинска по-
мощ. Същите са неравномерно 
разположени териториално – 3 
в гр. Добринище; 1 в с. Места 
и 11 в гр. Банско. Селата Фи-
липово, Кремен, Обидим, Осе-
ново и Гостун не разполагат с 
разкрити практики ПИМП. На-
лице са трудности достъпа на 
общопрактикуващ лекар (ОПЛ) 
в отдалечени и слабо населе-
ни места, което не позволява 
навременна обмяна на инфор-
мация и е предпоставка за вло-
шаване качеството на предос-
тавяните медицински услуги, 
както и трудности за пациенти-
те от организационен и финан-
сов характер.

– Какво направихте, за да 
подобрите достъпа до меди-
цински услуги на населението 
в отдалечените села? Те в го-

лямата си част са възрастни 
хора с различни заболявания.

– Формирахме капацитет - ан-
гажирахме четири изявени екс-
перти, запознати със здравната 
система, които да идентифи-
цират възможностите тук и да 
ни предадат знанията си. Това 
са Проф. д-р Румен Пандев – 
ендокринен хирург с огромен 
опит; Емил Велчовски – Гла-
вен секретар на Изпълнителна 
агенция “Медицински одит”; 
Д-р Албена Атанасова – топ 
анестезиолог; и Елза Григорова 
– Експерт по проекти финанси-
рани от ЕС.

Ангажирахме висококвали-
фицирани лекари, които да оси-
гурят специализирана здравна 
помощ на гражданите на Общи-
на Банско: Д-р Славена Стой-
кова – офталмолог, Д-р Гергана 

Лазарова- кардиолог, Д-р Ми-
рослав Зашев – коремен хирург, 
Д-р Станислав Вълканов – уро-
лог и Д-р Съби Хаджиев- онко 

к о р е м е н 
хирург, про-
ведоха по-
редица от 
бе з п л ат н и 
профилак -
тични пре-
гледи за на-
с е л е н и е то 
на Общи-
на Банско. 
Това наис-
тина са едни 
от топ спе-
ц и а л и с т и -
те в своите 
о б л а с т и , 
които бяха 
в Банско и 
ко н с ул т и -
раха жите-
лите, без да 
се налага 
да посеща-
ват специа-
л и з и р а н и 
б о л н и ч н и 
з а в ед е н и я 
или да за-
плащат так-
си за меди-
ц и н с к и т е 
прегледи.

Ремонти-
рахме със 

собствени средства кабинетите 
в малките населени места на 
общината, за да могат посеще-
нията на общопрактикуващия 
лекар, който обслужва нашите 
села, да се осъществяват в под-
ходяща хигиенична среда и при 
необходимите консумативи.

– Какви други дейности бяха 
изпълнени в рамките на про-
екта?

– В рамките на три месеца 
30 студенти по медицина, ме-
дицински сестри и лекари про-
веждаха медицински консулта-
ции с населението на общината. 
Те, заедно с три квалифицира-
ни медицински сестри осигу-
ряваха първична медицинска 
помощ. Отделно от това бяха 
закупени спешни медицински 
чанти, които ще бъдат на раз-
положение на органите, които 

пристигат първи на едно прои-
зшествие – Полиция, Пожарна, 
Спешна помощ.

– Проектът се осъществява 
с партньорството на румън-
ската община Петрошани. 
Каква добра практика заим-
ствахте от тях?

– Системата за спешна по-
мощ в Румъния е изключително 
ефективна. Тя позволява от една 
страна по-рационално използ-
ване на държавните ресурси, а 
от друга – по-бързо достигане 
до нуждаещите се пациенти. 
Използват се ресурсите на по-
жарните служби, които разпо-
лагат с реанимобил и медицин-
ско лице. Заедно с експертите 
по проект „Трансфер на инова-
ции в здравеопазванетo“, воде-
ни от уважавания от мен проф. 
д-р Румен Пандев, ще направим 
опит да въведем тази система 
пилотно в Банско. Включени 
сме в проект на Министерство-
то на здравеопазването за обно-
вяване на Центровете за спешна 
помощ, по който се надявам да 
ни бъде изграден съвременно 
оборудван пункт в Банско и до-
ставени съвременни линейки.

С проект „Трансфер на иновациите в здравеопазването“
направихме дисекция на състоянието 

на здравната система на територията на Община Банско
РАЗГОВОР С КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО, ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
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– Какво Ви накара да се 
включите в разработения 
в Община Банско проект 
„Трансфер на иновациите в 
здравеопазването“ ?

– Възможността да се запоз-
ная с един по-различен модел 
на институционално решение 
при решаване на проблемите 
възникващи при медицинска-
та спешност, реакцията и дъл-
жимото поведение на система. 
Следва да бъде отчетено, че до-
брата организация на спешната 
помощ е най-важното условие 
за предотвратяване на голям 
процент от медицинските не-
благополучия при пациенти в 
спешни състояния. 

– Какви са основните цели, 
които си поставяте в рамки-
те на проекта?

– Проучване на иновативните 
практики в Румъния на нацио-
нално, регионално и местно 
ниво, свързани с предоставяне-
то на здравната грижа с оглед 
осигуряване на достъпа до съ-
щата. Анализиране на възмож-
ностите за адаптиране на при-
ложимите практики в условията 
на Община Банско. 

– Какво научихте за румън-
ския модел на спешна помощ 
при посещението си в румън-
ската община Петрошани?

– При Румънския модел на 
спешна помощ в диспечерната 
на общоевропейски номер 112, 
дежури медицинско лице, в го-
ляма част от случите е лекар. 
Това обстоятелство е изключи-
телно съществено тъй като, по 
този начин се осигурява адек-
ватна реакция в рамките на 1 
минута – решението се взема 
непосредствено след получава-
нето на сигнала. 

Оказването на спешна меди-
цинска помощ се осъществява 
от мобилните екипи на лечеб-
ните заведения за болнична 
медицинска помощ и Мобил-
ната служба за спешни случаи, 
реанимация и помощ при ката-
строфи (SMURD). Преценка-
та кой екип да реагира на кон-
кретния сигнал се извършва от 
дежурния диспечер на общоев-
ропейски номер 112.

Мобилната служба за спешни 
случаи, реанимация и помощ 
при катастрофи (SMURD) е 
аналогична като функция, за-
дачи и до някъде организация 

на работа на Център за спешна 
медицинска помощ (ЦСМП). 
Основните различия при двата 
вида организация на оказване 
на медицинска помощ се свеж-
дат до:

• Организационната подчи-
неност на звената SMURD – 
същите административно се 
намират в службата за пожарна 
безопасност на дадения район;

• Персоналът на SMURD е 
съставен от обучени парамеди-
ци;

• Комуникационно екипът на 
SMURD е осигурен с връзка с 
диспечера на общоевропейски 
номер 112 както и с приемащо-
то лечебно заведение и същия 
може да разчита на осигуряване 
на допълнителни ресурси чрез 
диспечерния пост на общоевро-
пейски номер 112.

– Считате ли за удачно въ-
веждането на системата 
SMURD в българското здра-
веопазване и ако е да какви са 
предимствата на румънския 
модел ?

– В рамките на този проект не 
може да бъде даден еднозначен 
отговор на въпроса.

– Какви са Вашите очаква-
ния от реализирането на про-
ект „Трансфер на иновациите 
в здравеопазването“ ? Ще бъ-
дат ли постигнати заложе-
ните цели ?

– Предполагам, че поставени-
те цели ще бъдат реализирани.

Емил Велчовски е експерт по 
изпълнявания от Община Бан-
ско проект „Трансфер на ино-
вациите в здравеопазването“, 
един от малкото квалифицира-
ни одитори в сектор здравео-
пазване. Той е Главен секретар 
в Изпълнителна агенция „Ме-
дицински одит“, завършил две 
специалности: Икономика на 
вътрешната търговия; и Здра-
вен мениджмънт и управление 
на здравеопазването.

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” и 
е на обща стойност 199 973,89 
лева.  Европейският социа-
лен Фонд на ЕС съфинансира 
дейностите на стойност 189 
975, 20 лева (95 %) от общата 
стойност, а останалите 5 % 
са национално съфинансиране.

– Г-н Икономов, какво Ви 
накара да кандидатствате с 
проект в сферата на здравео-
пазването? Това не е ли сфера, 
която е в правомощията на 
държавата, не на местната 
власт?

– Да, здравеопазването е пре-
димно държавна отговорност. И 
все пак, това което ни накара да 
подготвим проекта, е възмож-
ността да подобрим здравната 
грижа за хората в нашата об-
щина. Местната власт също 
разполага със своите лостове 
за изпълнение на политики в 
приоритетните сфери, сред 
които е и здравеопазването. 
Още повече, че община Бан-
ско е планинска община. Част 
от населените места тук са ви-
сокопланински, по-труднодос-
тъпни. Далече са от градовете и 
от възможностите, които пред-
лагат градовете като работа и 
услуги, независимо дали здрав-
ни или някакви други. В наши-
те села отдавна върви процес по 
обезлюдяване, но въпреки това 
ние сме длъжни да се грижим 
за хората и да търсим начини за 
подобряване на качеството им 
на живот. 

– Какви цели си поставихте 
с този проект?

– Целите, които си поста-
вихме, бяха с помощта на че-
тирима експерта, да проучим 
възможностите за въвеждане 
на иновативни модели в здра-
веопазването. Открихме, че в 
съседна Румъния, е въведена 
интересна и много ефикасна 
система за първа помощ. Т. нар. 
система SMURD допълва тра-
диционната система за спешна 
помощ. Тя обединява работата 
на пожарникарите с оказването 
на първа помощ. Първото ниво 
са именно екипите за оказване 
на първа помощ. Те са разпре-
делени предимно в линейки и 
са пожарникари. По този начин 
се уплътнява свободния капа-
цитет на пожарната. От общо 
27 000 пожарникари в Румъния, 
са обучени около 9 000 души за 
парамедици, които да оказват 
първа помощ на пострадали. 

Второто ниво на екипи са мо-
билните екипи за интензивна 
грижа. Те са по-малко и включ-
ват медицински кадри, работе-

щи в болници, които изпълня-
ват смяната си в тези мобилни 
екипи. Тук се включват и па-
рамедиците. Към третото ниво 
спадат екипите, отговарящи за 
транспорти - рането на 
паци- е н -

ти на 
п о - д ъ л г и разсто-
яния от най-близката болница. 
Тези екипи имат зачислени хе-
ликоптери, пилотирани от два-
ма пилоти. В екипите за транс-
портиране са включени още 
един лекар и една мед. Сестра 
от отделението за спешна по-
мощ.

Нашите експерти посетиха 
на място и разгледаха тази сис-
тема за оказване на спешна по-
мощ. Привлякохме към проекта 
нашата побратимена община 
Петрошани, които ни оказаха 
пълно съдействие. Румънска-
та система се е доказала първо 
като финансово ефективна, и 
второ – скъсява се времето, за 
което се достига до нуждаещия 
се пациент. 

– Какви са заложените мер-
ки по този проект?

– Освен да се проучи инова-
тивната румънска практика, в 
проекта сме заложили провеж-
дане на медицински прегледи 
на населението по места. Ре-
монтираме медицинските каби-
нети в селата и ще закупим ба-
зово оборудване за тях. Така ще 
се опитаме да постигнем устой-
чивост във времето на проекта, 
едни по-трайни позитиви. Част 
от стажантите са рехабилитато-
ри и оказват допълнителна гри-
жа за хората в неравностойно 
положение и лицата с уврежда-
ния в общината. По този начин 

се опитахме да обхванем макси-
мално всички уязвими групи. 

– Срещате ли предизвика-
телства и какви?

– Най-голямата ни амбиция и 
съответно предизвикателство е, 
да се опитаме да направим об-
щина Банско пилотна община, в 
която да се приложи системата 

за спешна медицинска помощ 
SMURD. Планираме да про-
ведем разговори с ръковод-
ството на здравното ми-
нистерство, за да получим 
тяхната подкрепа. В бъл-
гарското законодателство 
липсва термина „пара-
медик”. Отделно от това, 

кризата за медицински 
кадри расте непрекъснато. 

Почти няма учебни заведения 
и желаещи да учат за „фелдше-
ри”. А това са медицинските 
специалности, които идеално 
биха се вписали в една такава 
система за спешна помощ. 

Необходимо е също да по-
лучим съдействието на МВР, а 
закупуването на оборудвана ли-
нейка е по-лесната част. Трудни 
са законодателните промени, 
трудно е да убедиш държавна-
та машина в необходимостта 
от прилагане на нови, по-функ-
ционални и ефикасни методи за 
медицинска грижа. 

Но независимо дали ще ус-
пеем, сигурното е, че ще поста-
вим основите. Чрез сътрудни-
чеството ни с други европейски 
общини, в случая с румънска-
та Петрошани, ние обменяме 
опит, запознаваме се с добри 
практики. Дейностите по про-
екта подобряват дългосрочната 
грижа за хората от уязвимите 
групи – тези, които нямат въз-
можност да се обслужват сами, 
хората с увреждания, подобрява 
се цялостния достъп до здравни 
услуги. 

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” и 
е на обща стойност 199 973,89 
лева.  Европейския социален 
Фонд на ЕС съфинансира дей-
ностите на стойност 189 
975, 20 лева (95 %) от общата 
стойност, а останалите 5 % 
са национално съфинансиране.

Здравето на населението 
е първостепенна задача, всички 

останали цели идват впоследствие
ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО, ГЕОРГИ ИКОНОМОВ, 

ЗА ПРОЕКТ „ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Добрата организация на спешната 
помощ е най-важното условие 

за спасяването на човешкия живот
ИНТЕРВЮ С ЕМИЛ ВЕЛЧОВСКИ - ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ

„ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”
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Колеж ABC 
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курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

– Какво ви накара да се включите в 
разработения от община Банско про-
ект „Трансфер на иновациите в здра-
веопазването”?

– Основният мотив бе подобряване  
здравните  услуги  в община Банско и 
възможност да въведем опита една пла-
нинска община (Петрошани) в  Румъния. 

– Какви са основните цели, които си 
поставяте в рамките на проекта?

– а/ Да предложим  здравна услуга за  
населението на община Банско- която да 
е по-желана от болните и по- ефективна 
за обществото. 

б/ Да ангажираме млади специалисти 
(студенти по медицина, кинезитерапия и 
мед. Сестри) в оказване на здравни ус-
луги на рисковите групи население, като 
по този начин от една страна преодоле-
ем перманентната липса на персонал, а 
от друга дадем шанс на младите за при-
добиване на умения и  самостоятелност 
при грижата за болните.  

– Какво научихте за румънския мо-
дел за оказване на спешна помощ при 
посещението си в румънската община 
Петрошани?

– Румънският модел  за спешна помощ 
е базиран на т.нар „триажна система” 
и е доста по-ефективен от Българския! 
Правилната преценка за състоянието на 
пациента е основна и тя определя дали  
пациентът трябва да бъде обслужен от 
парамедик , мед. Сестра, или  лекар.

– Считате ли за удачно въвежда-
нето на системата SMURD в българ-
ското здравеопазване и ако да какви са 
предимствата на румънския модел?

– Въвеждането на системата SMURD 
би подобрила значително оказването 
на спешна помощ в България, би пови-
шило нейната ефективност и намалило 
постоянният недостиг на персонал.  В 
Румъния е мобилизиран ресурса  на па-
рамедицински формирования,  проти-
во-пожарната служба, като близо 50-60% 
от спешността се покрива от тези екипи. 
Един от проблемите у нас е комуника-
цията- оценката за ситуацията, нейната 
спешност и мащаб при позвъняване на 
тел.112, в Румъния това  се прави от екип 
специалисти, а не от телефонистка.  

Тази оценка дефинира  какви и колко 
спешни екипа да се изпратят, има ли не-
обходимост да се вдига хеликоптер и т.н.

Това, разбира се, изисква и друго фи-
нансиране на реалната здравна услуга. 

– Какви са вашите очаквания от ре-
ализирането на проект „Трансфер на 
иновациите в здравеопазването”? Ще 

бъдат ли постигнати заложените 
цели?

– Иска ми се обикновените хора в 
общината да усетят и получат по-до-
бра здравна грижа. Обучението на слу-
жителите (basic life support  training) от  
противо-пожарната и планинско-спаси-
телната служба е важна предпоставка за 
това.  Дори и един човешки живот в по-
вече да бъде спасен усилията по проекта 
си заслужават.  

Проф. д-р Румен Пандев е специалист 
по еднокринна хирургия, родом от Бан-
ско, с многогодишен стаж. Завършил е 
медицина в Медицинска Академия Со-
фия, с призната специалност по едно-
кринна хирургия според критериите на 
EВРОПЕЙСКИЯ БОРД ПО ХИРУРГИЯ, 
(EUROPEAN BOARD OF SURGERY, 
DIVISION OF ENDOCRINE SURGERY) 
след положен изпит  през 2008 г. в Барсе-
лона. Един от 100-те ендокринни хирур-
зи в Европа. Съучредител и Секретар на 
Работната Група по Ендокринна Хирур-
гия в България. Съучредител на „Меж-
дународна експертна научна група”с 
цел създаване на Европейска Асоциация 
по ендокринна хирургия през 1999 г. и 
съучредител на Европейската Асоциа-
ция на Ендокринните  хирурзи (European 
Society of Endocrine Surgeons (ESES) през 
2002 г. Основател и секретар на Фонда-
ция “Ендокринни Тумори”. През 2010 г. 
за медицинската, научна и хуманитарна 
дейност получава от Папа БЕНЕДИКТ 
XVI  Благословия (Apostolic Blessing). 
Автор на над 300 научни публикации в 
наши и чужди списания.

Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” и е на 
обща стойност 199 973,89 лева.  Евро-
пейския социален Фонд на ЕС съфинан-
сира дейностите на стойност 189 975, 
20 лева 
(95 %) 
от об-
щ а т а 
с т о й -
ност, а 
о с т а -
налите 
5 % са 
н а ц и о -
н а л н о 
с ъ ф и -
н а н с и -
ране.

– Какво Ви накара да се включите в 
разработения в Община Банско про-
ект „Трансфер на иновациите в здра-
веопазването“ ?

– Възможността да се запозная с един 
по-различен модел на институционал-
но решение при решаване на пробле-
мите възникващи при медицинската 
спешност, реакцията и дължимото пове-
дение на система. Профилактиката и до-
болничната помощ са основополагащи 
в здравеопазването. Работя в Болница 
Пирогов и всеки ден се сблъсквам със 
спешни случаи, където водим битка за 
човешкия живот. Този проект ми даде 
възможност да погледна нашата здравна 
система от перспектива. 

– Какви са основните цели, които си 
поставяте в рамките на проекта?

– Проучване на иновативните прак-
тики в Румъния на национално, реги-
онално и местно ниво, свързани с пре-
доставянето на здравната грижа с оглед 
осигуряване на достъпа до същата. Ана-
лизиране на възможностите за адаптира-
не на приложимите практики в условия-
та на Община Банско. 

– Какво научихте за румънския мо-
дел на спешна помощ при посещение-
то си в румънската община Петроша-
ни?

– При Румънския модел на спешна по-
мощ в диспечерната на общоевропейски 
номер 112, дежури медицинско лице, 
в голяма част от случите е лекар. Това 
обстоятелство е изключително същест-
вено тъй като, по този начин се осигу-
рява адекватна реакция в рамките на 1 
минута – решението се взема непосред-
ствено след получаването на сигнала. 
Оказването на спешна медицинска по-
мощ се осъществява от мобилните еки-
пи на лечебните заведения за болнична 
медицинска помощ и Мобилната служба 
за спешни случаи, реанимация и помощ 
при катастрофи (SMURD). Преценката 
кой екип да реагира на конкретния сиг-
нал се извършва от дежурния диспечер 
на общоевропейски номер 112.

Мобилната служба за спешни случаи, 
реанимация и помощ при катастрофи 
(SMURD) е аналогична като функция, 
задачи и до някъде организация на рабо-
та на Център за спешна медицинска по-
мощ (ЦСМП). Основните различия при 

двата вида организация на оказване на 
медицинска помощ се свеждат до:

• Организационната подчиненост на 
звената SMURD – същите администра-
тивно се намират в службата за пожарна 
безопасност на даденият район;

• Персоналът на SMURD е съставен от 
обучени парамедици;

• Комуникационно екипът на SMURD 
е осигурен с връзка с диспечера на об-
щоевропейски номер 112 както и с при-
емащото лечебно заведение и същия 
може да разчита на осигуряване на до-
пълнителни ресурси чрез диспечерния 
пост на общоевропейски номер 112.

– Считате ли за удачно въвеждане-
то на системата SMURD в българско-
то здравеопазване и ако е да какви са 
предимствата на румънския модел ?

– В рамките на този проект не може 
да бъде даден еднозначен отговор на въ-
проса.

– Какви са Вашите очаквания от 
реализирането на проект „Трансфер 
на иновациите в здравеопазването“ ? 
Ще бъдат ли постигнати заложени-
те цели ?

– Приветствам община Банско и ней-
ния кмет г-н Икономов, затова че реши 
да реализира един проект в сферата на 
здравеопазването. Така от една страна, 
бе дадена възможност на населението да 
получат пряк достъп до висококвалифи-
цирани медицински специалисти, а от 
друга – да направят анализ на системата 
на здравеопазване в общината, да бъдат 
наясно с нейните слабости и да започнат 
да търсят решения за тяхното премахва-
не.

Албена Атанасова е един от младите 
топ анестезиолози, работи в болница 
Пирогов и бе част от експертния екип 
към осъществявания от община Банско 
проект „Трансфер на иновации в здраве-
опаването”.

Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” и е на 
обща стойност 199 973,89 лева.  Евро-
пейския социален Фонд на ЕС съфинан-
сира дейностите на стойност 189 975, 
20 лева (95 %) от общата стойност, а 
останалите 5 % са национално съфи-
нансиране.

Профилактиката и 
доболничната помощ 
са основополагащи 
в здравеопазването

ИНТЕРВЮ С Д-Р АЛБЕНА АТАНАСОВА - ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ

„ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Иска ми се обикновените 
хора в общината 

да усетят и получат 
по-добра здравна грижа

ИНТЕРВЮ С ПРОФ. Д-Р РУМЕН ПАНДЕВ -   ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ

„ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

САРМИ 

С КИСЕЛО ЗЕЛЕ И ОРИЗ
21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

100 години от смъртта на 
епископ Лазар Младенов 
(04.03.1908г.)

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти
1 бр. кисела зелка
2 глави лук
1/2 ч.ч. (100 мл) олио
200 г ориз

сол
черен пипер
чубрица

Начин на приготвяне
Разрязват се листата на зел-

ката, като се отстранява твър-

дата им част. Запържва се 
ситно нарязания лук с олио-
то, прибавя се добре измити-
ят ориз и малко вода и леко се 
задушава. Слага се сол, черен 

пипер и 
чубрица 
на вкус и 
се сваля 
от огъня. 
Със сме-
ста се 
п ъ л н я т 
зелевите 
л и с т а , 
у в и в а т 
се добре, 
н а р е ж -
дат се 
п л ъ т н о 
една до 
друга в 
тендже-
ра, чието 
дъно е 

постлано с остатъци от лис-
тата или с фолио. Сармите се 
заливат със сок от киселото 
зеле (ако е много кисел, се 
разрежда с вода), притискат 
се с чиния и се варят 1 час на 
тих огън.

Ски писта Безбог е с дължина 5 км. и дениве-
лация от 826м. До зоната се стига по 12-ки-

лометров асфалтов път от гр. Добринище до 
хижа Гоце Делчев. От хижа Гоце Делчев започва 
седалкова въжена линия. Трасето на ски писта-
та е с различна степен на трудност и тръгвай-
ки от подножието на връх Безбог, се разгръща 
в борова гора, така че няма никакви рискове за 
изгубване и излизане извън пистата. Горната 
част на пистата от хижа Безбог до междин-
на станция е подходяща за деца и начинаещи 
скиори. Добрата видимост и лекия наклон на 
трасето го правят предпочитано за осъщест-

вяване на детски ски състезания. Долната част 
на трасето, след междинна станция на лифта, 
има стръмна част, т.нар. стена, която често е 
и заледена. Тя трябва да се минава внимателно 
и с добре подготвени за терена ски. Стената 

се заобикаля по страничен ски път. Детската 
писта е при хижа Гоце Делчев. Тя се обслужва 
от два влека. В тази част на Пирин планина 

винаги има много слънчеви дни и сняг. Пистите 
се обработват редовно.



7СВОБОДНО ВРЕМЕ

Не се поддавайте на наплива от 
емоции и не правете прибързани стъп-
ки. Необходимо ви е време, докато си 
изработите ясно становище и добиете 
увереност в себе си. Става дума за бъ-
дещето на нещо важно за вас. 

Най-важното е да повярвате, че за-
почнатото ще ви изведе на добър край. 
Ако не отстъпвате от принципите си, 
успехът ви е гарантиран. Предстои раз-
говор, внасящ яснота в конкретен про-
блем. Домашни тревоги. 

Дойде ред на дългоочаквани новини 
и известия. Най-после ще получите по-
вече яснота за нещата и ще можете да 
определите какво да бъде поведението 
ви в бъдеще. В интимния живот емоци-
ите са пълноценни. 

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви плано-
ве. Налага се да действате според нови-
те обстоятелства и да покажете умение 
да импровизирате. Най-хубави се оказ-
ват домашните новости. 

Достигнали сте до важен момент, така 
че не позволявайте никакви препятствия 
да попречат на устрема ви. Настъпва 
решаващата фаза, свързана с нови въз-
можности или освобождаване от стари 
проблеми. 

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас. Хубавото е, че 
подкрепа не липсва. 

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направи-
те и коя е най-печелившата тактика. Не 
става дума за обичайните всекидневни 
ангажименти, а за бъдещето на нещо 
важно за вас. 

Моментът е важен за вас и сами зна-
ете, че за да успеете, трябва да дадете 
всичко от себе си. Разкрийте онова, на 
което сте способни. И нека не ви плашат 
предизвикателствата. Имате достатъчно 
сили, за да победите. 

Преценете кое е реално и кое не, и 
след това търсете пътища и средства за 
осъществяване на своите намерения. 
Дайте си време, за да добиете ясна пред-
става и не се хвърляйте в необмислени 
рискове и излишества. 

Ето го периодът на изненадите. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мнение 
или да правите каквото и да било, без да 
обмислите ситуацията докрай. 

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвай-
те интуицията си, ще ви подскаже какви 
са мотивите на другите, също тенденци-
ите за развитие на ситуацията. За някои 
най-важно е пътуване. 

Ситуацията бързо се променя. Вложе-
те всички сили в започнатото, няма да съ-
жалявате. Разпределете добре времето си 
и действайте. Нагласата за победа най-си-
гурно ще ви отведе до целта. В работата 
сте изправени пред дилема.

10 Св. мчци Мина, Ермоген и Евграф
11 Преп. Даниил Стълпник. Преп. Лука Стълпник
12 * Св. Спиридон, еп. Тримитунтски Чудотворец
13 * Св. мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, Мар-

дарий и Орест. Св. мчца Лукия девица
14 Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон
15 Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски
16 † 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение 

на св. Праотци. Св. прор. Агей. Св. мчк Марин



8ЩРАК!

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас
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