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На основание чл.15 от
Глава трета на Вътрешен
правилник на Общински
фонд „С един лев в помощ
на болните деца от община Сатовча” Ви предоставям следният отчет:
През периода на 2021
година Комисията, съгласно Вътрешен правилник на Фонда периодично оповестява принципите и правилата за
набиране, изразходване и контрол на финансовите средства, необходими за осъществяване на дейността си по предназначение.

Към 31.12.2021 година в набирателната
сметка на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от Община Сатовча”
са постъпили общо 171 701,45 лева. За календарната 2021 година са постъпили общо
13 723,57 лева, от които 9 457,00 лева от
Общинската администрация и поделения
към нея, като кметства по населени места,
стопански дейности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове
и домашни социални патронажи, 3 906,57
лева от Общински съвет Сатовча, Ибраим
Шерифов 60, Мехмед Абланички 250 лева и
Стела Николова 50 лева.

Във връзка
с повишената
заболеваемост
от коронавирус при децата
Ви уведомяваме, че родители на деца,
върнати
от
училище или
детска градина, заради карантина имат
право на болничен лист.
И още - родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения,
имат право на месечна целева помощ.
Те могат да кандидатстват за нея, ако са в неплатен отпуск, защото не могат да работят от дистанция, нямат възможност да ползват
платен отпуск и не са в болнични.
Друго условие за отпускане на помощта е средният доход на
член от семейството да е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата, което се равнява на 975 лева.
За да получи помощ от държавата доходът на семейство с едно
дете не трябва да надвишава 2925 лева, а на семейство с две деца
доходът не трябва да е по-висок от 3900 лв.
Иначе помощта за семейства с едно дете е 650 лева, а за семейства
с две или повече деца 975 лева.

КАКВИ

Периодично се организират и провеждат
дейности по набиране на финансови средства за осъществяване на дейността на Фонда по кметства, училища, детски градини,
детски ясли, читалища, пенсионерски клубове, производствени предприятия, фирми
и търговски обекти, чрез разпращане на информационни материали, в които се разяснява целта на Фонда, начините за набиране
на финансови средства, правилата и контрола по разходването им, както и процедурата
по разглеждането на молби на граждани от
община Сатовча, нуждаещи се от лечебни
процедури в страната и чужбина.
Съгласно чл.8 и чл.14 от Вътрешен правилник Комисията е изготвяла и предоставяла
информация за всяко четиримесечие на 2021
година пред Общински съвет и в пълният им
текст ги е публикувала във „Вестникът на
Община Сатовча” и сайта на Общината.

В периода на календарната 2021 година са
постъпили три (3) броя молби за финансово
подпомагане и са отпуснати средства в размер
на 6629 лв.
Отпуснатите от Комисията средства са получени от родителите на децата, съгласно изискванията на Фонда.
Общо изплатени по решение на Комисията
от създаването на Фонда – 01.08.2006 година
до 31.12.2021 година са 110 545,67 лева. Парично подпомогнати от Фонда са 61 деца, от
които 23 допълнително. Към 31.12.2021 година наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на 61 155,78 лева.
С уважение,
д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча и Председател
на Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от
Община Сатовча”

СА ГЛОБИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

В Закона за движение по пътищата са предвидени следните
административни мерки, ако нямате сключена застраховка
„Гражданска отговорност“:
Първо - временно отнемане на свидетелството за управление
на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно
превозно средство без застраховка “Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
Действието на принудителната административна мярка е до
представяне на доказателство за сключена валидна застраховка.
Второ - Временно спиране от движение на пътно превозно
средство на собственик, който няма задължителната застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилистите. Мярката действа
до сключване на застраховката.
Глобата при липса на застраховка ГО е от 250 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридическо лице
или едноличен търговец. При повторно нарушение размерът на
глобите се повишава значително – за физически лица е 400 лв., а за
юридически – 4000 лв.
Липсата на задължителна застраховка, както превишената скорост,
може да се установява и с полицейски камери. Тогава се издава
електронен фиш на собственика дори без негово присъствие. Фишът
се изпраща по пощата и трябва да се изплати в 14-дневен срок.

Т РЯБ
Б ВА ЛИ ДА ИМАМ „Г
Г РАЖДАНСКА
РЯБВА
ОТГОВОРНОСТ “, АКО НЕ КАРАМ КОЛАТА СИ
Не планирам да използвам автомобила си в близко
време, паркиран е в двора. Трябва ли да имам “Гражданска
отговорност%, след като не го карам?
Отговорът е: Да. Независимо, че автомобилът не се използва
трябва да имате застраховка ГО, ако е на отчет в регистрите на
Пътна полиция – КАТ.
В случай, че не смятате да използвате автомобила си, е
разумно да го дерегистрирате. Можете временно да го свалите
от отчет (отрегистриране) или бракувате.
Когато имате автомобил, всяка година задължително трябва
сключвате застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
Тя покрива отговорността на собствениците и водачите на моторни превозни средства за
причинени от тях телесни увреждания и/или смърт, както и материални щети на трети лица
при пътнотранспортно произшествие.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

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

1 Февруари 2022г.,Вторник,
Свети Трифон (Трифоновден)
На 1 февруари православната
църква почита Св. Трифон - лечител, прославил се с чудесата, които
правел. Роден е през 225 г. сл. Хр.
в семейството на бедни християни
в малоазийската част на Римската
империя. На 17-годишна възраст
успял да излекува тежко болната
дъщеря на император Гордиан, за
което бил богато възнаграден от
императорското семейство. Денят
на Св. Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като
Ден на лозаря. През 1968г. след
въвеждането на Григорианския
календар от Българската православна църква датите на църковните празници
се изместват. Трифоновден е включен към цикъл от три последователни дни,
наречени Трифунци - 1, 2, 3 февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари – Свети Симеон.
Според българските народни традиции Св. Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване
на лозята. Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече
обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и пиле, а в бъклица се налива
от най-хубавото вино. Всичко се поставя в шарена торба и с нея стопанинът
се отправя към лозето. На лозето всеки стопанин се обръща към слънчевия
изгрев и се прекръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и полива
мястото с червено вино, светена вода и пепел, които пази от Бъдни вечер.
2 Февруари, 2022г., Сряда,
Сретение Господне (Зимна Богородица)
Един от четирите празника, посветени на
Божията майка. Съвпада с четиридесетия
ден от рождението на Исус Христос, когато
Богородица отива в Йерусалимския храм.
Там благочестивият старец Симеон поема
от ръцете детето и казва: “Ето, Тоя лежи за
падане и ставане на мнозина в Израиля и за
предмет на противоречия, и на сама тебе меч
да прониже душата - за да се открият мислите на много сърца”. С тези думи фактически
той осмисля целия бъдещ живот на Исус:
въпреки че дава на човечеството един нов
закон - закона на любовта, учението му става
предмет на много спорове и противоречия.
А страданията и кръстната смърт на любимия син, довеждат Богородица до скръб.
Петльовден (Ден на мъжката рожба)
Според народния календар, Петльовден е посветен на децата и за предпазването им от болести се коли петле или ярка в зависимост от това, момче или
момиче има в къщата. Забранено е да се работи, защото се вярва, че денят е
черен и ще се зачерни къщата. Не се правят годежи и сватби. Празникът на
мъжките рожби води началото си от времето на турското робство, когато с
кръв от петли българските семейства белязвали портите си, за да заблудят
властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари.
Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
Рамсарската конвенция за опазване
на влажните зони е международно
споразумение, сключено на 2 февруари 1976г. в иранския град Рамсар.
Официалното й название е Конвенция
за влажните зони с международно
значение и по - специално като местообитание на водолюбиви птици.
Понастоящем Конвенцията е ратифицирана от 158 страни. България е осмата
държава, ратифицирала Рамсарската конвенция от 1976г.

3 Февруари 2022., Четвъртък,
Св. Симеон Богоприимец (Зимен Симеон)
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона,
Симо, Сима, Симана, Мона. Празникът се нарича още: Стар
Симеон, св. Симеон и с фолклорното Смион. Има вярване, че
която жена иска да има рожба, трябва да направи и раздаде
царевична питка. Според народния календар, този празник,
както и зимната Богородица, почитат главно бременните жени,
младите невести и майките. Гадае се по това, какъв човек
първи ще дойде в къщата - мъж или жена, такъв добитък ще
се роди. Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите
дни в годината. Някъде го наричат Симеон бележник, защото
белязва хората, оставя им рани и белези. Той е третият вълчи
празник. На този ден не се работи с вълна, не се изхвърля
пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците.
4 Февруари 2022г., Петък,
Световен ден за борба с рака
На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Инициативата е на Световната здравна организация към ООН, а целта е
да повиши обществената ангажираност към опасната болест, която
е един от основните фактори, причиняващи смърт в световен мащаб.
Ракът е на второ място сред водещите причини за смъртност и честотата тревожно нараства. Ако все пак бъдат открити достатъчно рано,
много от раковите заболявания могат да бъдат лекувани ефективно.
6 Февруари 2022г., Неделя,
Свети Фотий, патриарх Цариградски
Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен,
Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава,
Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо. Православната църква почита паметта на св. Фотийот
гръцкото photos - светлина. Освен гореизброените именници празнуват всички, които
имат светлина вимето си.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1. Възпитава в родолюбие
чрез изучаване културните
традиции на българския
народ -зимни и пролетни празници, маскарадни
игри. 2. Провокиране на
творчески прояви в областта на изобразителното
изкуство. 3. Вдъхновяване
за откривателска и краеведческа дейност.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕН И Я : 1 . Ко н ку р с ъ т с е
провежда всяка година в
гр.Ямбол като инициатива
на НЧ”Съгласие-1862” гр.
Ямбол и е част от Международния Маскараден
фестивал „Кукерландия”,
организиран от Община Ямбол и Община Тунджа. 2. Организаторите си запазват
правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие
1862” 2. Срок за представяне на творбите – до 25.02. 2022г. 3.Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, училища, студия, клубове, школи и др. 4. Възрастови категории за конкурса: І възрастова
група – участници от І до ІV клас ІІ възрастова група – участници от V до VІІІ клас
5.Техники: Използват се всички видове рисувателни техники върху картон. 6.
ВАЖНО: Формат на рисунките - САМО 35/50см. 7. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”. 8. Оценяване: За участие в конкурса се допускат рисунки, на гърба на които има следната
информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон. Творбите се
оценяват от компетентно жури. Критерии - композиция, оригиналност, техническо
изпълнение. 9.
Награден фонд: Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете
възрастови групи на конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 02.03.2022
година на FB- страницата на НЧ”Съгласие 1862”. 10.Адрес за подаване на творбите: По
пощата на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. „Г.С.Раковски”№20 или на място в канцеларията
на НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия – нарисувай ми кукер”. За
повече информация: НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126

ПРИТЧА ЗА ЩАСТИЕТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ

Кръщене в пандемия!
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

В далечно царство живеел много мъдър владетел. Той бил известен с добрите съвети, които
винаги давал на хората.
Веднъж при него дошъл разтревожен и унил
мъж, който му задал следния въпрос:
— Защо при мен нещата винаги се случват
толкова трудно и винаги съм нещастен?
Чувайки въпроса, мъдрият владетел се усмихнал загадъчно. Той връчил на посетителя си
малка лъжичка с олио и го поканил да обиколят
заедно палата, в който живеел царят. Също така
владетелят заръчал на нещастния мъж да внимава
да не разлее олиото в лъжичката.
След това двамата потеглили на обиколка. По
време на разходката владетелят въвеждал госта
си в красиви стаи с невероятни съкровища. Пред
очите им се разкривали несметни богатства и
изящни произведения на изкуството.
Всичко било като в приказките. Владетелят
не пестял думи да разказва за тези красоти, но
неговият гост не му обръщал голямо внимание, а
продължил да гледа в лъжичката с олио, от страх
да не разсипе мазнината.
В края на обиколката царят попитал мъжа:

— Е, как ти се струва моята колекция, какво те
впечатли най-много?
— Аз почти нищо не видях. През цялото време
гледах в лъжицата с олиото и не разбрах какво се
случва около мен - признал мъжът.
Тогава мъдрият владетел въздъхнал и обяснил:
— Сега разбираш ли защо всичко при теб става
толкова трудно? Защото все се вглъбяваш в проблемите си и не виждаш останалите възможности,
които те заобикалят. Около теб има огромно
изобилие, но докато се фокусираш само върху
дадена трудност, никога няма да видиш щастието,
късмета и красотата в живота си.
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К АКВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СЕ ЗАЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ И
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Изплащането на
допълнителното
възнаграждение за
трудов стаж, под
наименованието
„възнаграждение
за клас“ е въведено в България за
първи път преди
около 100 години.
То се запазва под
различна при действието и на Кодекса на труда и днес,
но неговата нормативна уредба съществено се промени.
Съгласно Кодекса на труда в България, трудов стаж е
времето, през което работникът или служителят е работил
по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето,
през което лицето е работило като държавен служител.
За да признае работодателят преходен трудов стаж
на работника и служителя на същата, сходна или със
същия характер работа, длъжност или професия, работодателят следва да определи условията, при които
ще зачете сходния характер на работата, длъжността
или професията. Тези условия се определят или в
колективния трудов договор на браншово равнище
или във Вътрешните правила за работната заплата в
предприятието. В случай, че работодателят не уреди
условията, при които ще зачита преходен трудов стаж
на своите работници и служители, той ще бъде в нарушение на трудовото законодателство и подлежи на
санкциониране.
Доказването на предходен трудов стаж и отговарянето на условията, определени от работодателя, за
признаване на предходен трудов стаж, се извършва с
представянето от съответния служител на трудов договор и/или други документи (например длъжностни
характеристики), издадени от предходните работодатели или осигурителна институция.
Признаването на предходен трудов стаж с оглед
определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение е двустранна процедура, при която както
работодателят, с оглед законовите си задължения,
следва да извърши преценка и анализ на предходния
трудов стаж на служителя и дали същият следва да бъде
зачетен, така и съответният служител следва да положи
необходимата грижа и заинтересованост и да съдейства
на работодателя, като му предостави информация, подкрепена с надлежни документи, относно предходния си
трудов стаж на същата, сходна или със същия характер
работа, длъжност или професия.
За придобит трудов стаж и професионален опит на
работниците и служителите се заплаща допълнително
месечно възнаграждение в процент върху основната
работна заплата, определена с индивидуалния трудов
договор. Правото за получаване на допълнителното
трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и
професионален опит не по-малък от една година.
При определяне размера на допълнителното трудово
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят следва да отчита и:
1. трудовия стаж, придобит в друга държава членка,
на същата, сходна или със същия характер работа,
длъжност или професия от работници или служители,
които са български граждани или граждани на някоя от
държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството
на съответните държави.
2. времето, през което без трудово правоотношение
българските граждани или гражданите на държава
членка, както и членовете на техните семейства са
упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или
сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени
за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради
общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо
заболяване и майчинство, съгласно законодателството
на съответните държави.
Справка:
чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
чл. 12, ал. 2 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
чл. 12, ал. 4 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
чл. 12, ал. 5 Наредба за структурата и организацията на работната заплата

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ

ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА
Българите, който се
връщат в страната ни,
след като са работили
известно време в друга
държава, членка на Европейския съюз, поставят
въпроса как следва да
докажат трудовия си стаж,
натрупат в чужбина.
Съгласно закона в България, трудовият и осигурителният стаж се установява с трудов договор и/или с
други документи, издадени от работодателя, осигури-

теля и/или от компетентната осигурителна институция
съгласно законодателството на съответната държава.
За да докажат своя трудов стаж, лицата следва да
извършат съответните действия:
1. Лицата подават заявление до работодателя, към
което прилагат акт за възникване и за прекратяване
на правоотношението и/или документи, издадени от
работодателя и/или от компетентната институция
съгласно законодателството на съответната държава,
за обстоятелствата или за някои от тях, които дават
основание за признаване на трудов стаж.
Документите в зависимост от страната на произход
трябва да са оформени в съответствие с разпоредбите
на двустранните или многостранните международни
договори, по които Република България е страна, или
на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Представените документи се връщат на лицето,
като копие от тях или техен опис се съхранява в
трудовото досие.
2. Въз основа на предоставените документи, ако те
дават основание да се приеме, че са налице условията
по закон, работодателят предприема необходимите
действия за осигуряване на ползването на права по
трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж, и
разпорежда да бъде начислен съответният процент
към основната заплата за признатия период като
допълнително трудово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит.
Компетентен да отчете и съответно да определи
размера на допълнителното трудово възнаграждение
за придобит трудов стаж и професионален опит на
база представените от работника или служителя документи, е работодателят.
Не е необходимо лицето, което представя документа
удостоверяващ работата му по трудово правоотношение в друга държава членка на Европейския съюз,
допълнително към него да прилага и документ от
български компетентен държавен орган, който да
удостовери, че този стаж важи в България.
Трудовият стаж, положен в друга държава, не се
вписва в трудовата книжка.
Справка:
чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба за структурата
и организацията на работната заплата
чл. 13, ал. 2 от Наредба за трудовата книжка и
трудовия стаж
чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 352, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 353 от Кодекса на труда
чл. 354, ал. 2 от Кодекса на труда

ДФЗ ПУБЛИКУВА ИНДИКАТИВНИЯ ГРАФИК
ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ШЕСТ
МЕСЕЦА ЗА К АМПАНИЯ 2021

Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА) публикува индикативния
график за плащанията към земеделските
стопани през следващите шест месеца по
схемите и мерките на
директни плащания за Кампания 2021. Предвидените
плащания са за почти 1 млрд. лева.
Графикът е публикуван на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“.
Първите оторизации за тази година ще бъдат направени в края м. януари, когато ще се преведат вторите
траншове по схемата за преходната национална помощ
за говеда (ПНДЖ 1) и схемата за овце майки и кози
майки (ПНДЖ 3).
През месец февруари 2022 г. ще започнат плащанията
по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с
животни, а останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“, ще се извършат през м. април 2022 г.
По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове
и зеленчуци” плащанията ще стартират в началото на
м. март, като преводите по 7-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до средата на месеца. Припомняме,
че до края на януари стопаните доказват с документи
произведената и реализирана продукция.
Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си
в средата на месец март. В края март ще бъдат наредени и средствата по Схемата за преразпределително
плащане (СПП) с бюджет от над 108 млн. лв.
През м. април 2022 г. се предвижда оторизация по
схемата за зелени директни плащания, за протеинови
култури и специалното плащане за култура памук.
По Мярка 11“Биологично земеделие“ плащанията ще
се извършат в периода 15 април – 20 май при условие,
че към 28 февруари 2022 г. е напълно актуализирана
базата данни на производителите, преработвателите и
търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерство
на земеделието (МЗм).
Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното
плащане по мярка 13 ще се извършат през май.
До средата на юни 2022 г. ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 10-ти февруари:
ФЕВРУАРИ 2022г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори
на телефонна или друга
електронна съобщителна
услуга за проведени през
предходния месец хазартни игри, при които залогът
за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Въпрос: Оперирана съм, имам махната матка,
имам ли право на ТЕЛК?
Отговор от НЗОК: Общопрактикуващият (Вашият
личен лекар), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско
направление по образец, когато приеме, че е налице:1.
трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност; 2. вид и степен на увреждане.
В случаите когато за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12
месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите
от тях са налични в медицинската документация на
лицето, към направлението личният лекар, а за лицата,
които нямат личен лекар - лекуващият лекар, прилага
заверени копия на същите, без да се налага повторното
им назначение и извършване.
Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са
необходими, които трябва да представи пациентът, за
да могат да се произнесат по отношение на трайно
намалената работоспособност и на вида и степента на
увреждане за определените заболявания.
Министерството на здравеопазването и регионалните
здравни инспекции организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите
от компетентната институция. На сайта на Министерството на здравеопазването са публикувани телефоните
за връзка с граждани. Въпросите може да зададете и на
съответните експерти, определени за контакти в регионалните здравни инспекции (РЗИ), от които ще получите
информация.
Въпрос: Предстои ми явяване пред ТЕЛК. С операция на счупени прешлени съм. Имам подадени
документи от невролог с доказана остеопороза,
имам и писмо от ТЕЛКа, в което ми се иска рентген
на гръбначен стълб и консултация с хирург. Имам и
други заболявания, ставни и пареза на пръсти на крака
переатрит, за което имам изследвания, но са много
стари. Може ли стари заболявания да се включат
сега към тези изследвания.
Отговор от НЗОК: В случаите, при които за конкретно
заболяване са извършени консултации и изследвания
през последните 12 месеца, предхождащи явяването в
ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската
документация на лицето, към направлението личният
лекар, а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият
лекар, прилага заверени копия на същите, без да се налага
повторното им назначение и извършване.
Въпрос: Може ли да ме посъветвате, къде да изпратя попълнена формуляр S1/S072 за удостоверение?
Отговор от НЗОК: Чрез официално кандидатстване
в чуждата здравноосигурителна институция, формуляр
S1/S072 „Регистрация за медицинска помощ“ може да се
изиска по служебен път от съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент
883/2004 и (ЕО) Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на европейски удостоверителни документи между
осигурителните институции в ЕС, местната здравна каса
има задължението да изиска този, както и всякакви други
документи, свързани със здравното осигуряване.
Възможен вариант за издаването на формуляр S1 е
кандидатстването лично или чрез упълномощено от Вас
лице в РЗОК по местоживеене.
Уточняваме, че РЗОК издава формуляра при наличие
на законовите предпоставки съгласно европейските
регламенти за координация на системите за социална
сигурност. Конкретно формулярът се използва за осигурени лица и на членове на техните семейства, които
дългосрочно пребивават в една страна от ЕС, но в същото
време са здравноосигурени в друга европейска страна
като икономически активни лица (напр. командировано
осигурено лице и членовете на семейството) или пенсионери. В този смисъл РЗОК ще прецени дали са налице
условията за издаването му във Вашия случай.
Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

КАК

ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА
БРЕМЕННА КОТКА

Ако котката ви е
бременна, може би се
чудите какво можете
да направите за нея.
Не се притеснявайте,
тя няма да има апетит за странни неща
или кубчета лед, но
със сигурност ще си
похапва повече от
обикновено.
Прегледи при ветеринар
След като разберете, че котката ви се е чифтосала или
е показва признаци на бременност, първото нещо, което
трябва да направите, е да я заведете на ветеринар.
По принцип трудно се потвърждава състоянието ѝ,
докато не се навършат от три до четири седмици от
бременността. Все пак, при всички странни поведения
или симптоми - винаги е добре да я заведете на преглед.
Когато бременността сравнително напредне, дори можете
да направите рентгенова снимка, за да проверите броя
на очакваните котенца. Това би могло да ви помогне, в
процеса на търсене на дом.
Докато котката ви е бременна, можете да говорите с
ветеринарния си лекар за възможността за стерилизиране
след като кралицата роди мъничетата.
Правилно хранене
Вашата бременна котка трябва да се храни с висококачествена храна, която да подпомага растежа на бебетата.
Ветеринарният лекар би могъл да ви препоръча подходящ
вид храна. Като цяло мократа би била по-здравословен
избор, но е добре и сухата да присъства в менюто.
Не прекалявайте с храненето в началото на бременността. Вярно е, че кралицата ще се нуждае от допълнителна
храна, но ако по принцип е с наднормено тегло, това няма
да се отрази добре нито на нея, нито на котенцата. Още
повече, че тази храна съдържа допълнителни калории и
вещества, така че трябва да се внимава.
С напредването на бременността - около шестата седмица
- можете да храните котката си по-често с малки порции.
Причината е натискът върху стомаха от страна на бебетата,
което би я затруднило да хапва по много наведнъж. Можете
да я храните на малки порции до шест пъти на ден.
Приготвяне на гнездо
С приближаване на раждането ще забележите, че кралицата започва да търси тихи и безопасни места, където
би могла да роди. Това се нарича „гнездене” и се случва
обикновено два или три дни преди раждането.
Можете да ѝ помогнете, като приготвите картонена кутия, пълна с одеяла или кърпи. Изберете тихо и спокойно
място в дома ви, където тя да може да се усамоти и да се
чувства спокойна. Знаейки колко темпераментни са мъркащите животни, не се изненадвайте, ако накрая тя реши
да не използва приготвеното от вас гнездо.
В допълнение - внимавайте да не дръзне да търси място
за гнездене навън. Това е доста опасно, тъй като тя със
сигурност ще се скрие някъде и ще ви е много трудно да
я намерите, докато евентуално не се появи на вратата ви
няколко дни по късно след раждането.
Осигуряване на спокойствие
Няколко дни преди раждането ще забележите че кралицата е доста тревожна. Това е нормално поведение. Освен
да ѝ подсигурите място за раждане (ако реши да го ползва,
разбира се), внимавайте да не я стресирате!
Когато кралицата е готова за раждане е препоръчително
да я оставите на мира и да наблюдавате от разстояние.
Мъркащите приятели се справят отлично с тази задача и
не би следвало да имат нужда от помощ. Все пак я дръжте
под око, в случай че настъпи усложнение.
Следете времето между раждането на бебетата и техния
брой, ако го знаете. Свържете се с ветеринарния си лекар,
ако кралицата започне да има очевидни контракции, но
повече от час не настъпва раждане. Ако изминат повече
от два часа без раждане на следващото коте - също ще ви
трябва съвет от него. Потърсете неговата помощ, винаги
когато ви се струва, че се случва нещо странно и нередно.
След като вече си имате цяла тайфа котета вкъщи,
освен да им се радвате безумно много, не забравяйте да
се погрижите за тях и да им намерите любящи домове,
където ще бъдат много обичани и ще лудуват на воля.
Също така - пригответе кралицата за кастриране, за да ѝ
спестите бъдещи мъки.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАКВА ПОЧВА ХАРЕСВАТ
ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ

Добивите от зеленчуковите култури зависят от редица фактори – температура, количество влага в почвата,
влажност на въздуха, светлина и др. Освен изброените
показатели, всяка култура има своите предпочитания
и реагира различно на вида, структурата и състава на
почвата.
Какви предпочитания към почвите имат отделните култури?
Някои почви са благоприятни за отглеждане на повечето земеделски култури. Такива са черноземите и техните
подвидове – карбонатни, типични и излужени, които са
най-плодородни.
Глинесто-песъчливите и песъчливо-глинестите също
са подходящи за почти всички култури. Те се обработват
добре, проветряват се достатъчно, хранителните вещества и влагата се оползотворяват пълноценно.
Плитките почви и подтиповете им са образувани върху
устойчива на изветряне основа. Те са най-разпространени в България и обхващат обширни територии в планинските и хълмисти райони.
Всяко растение има своите
предпочитания към определен
тип почва, за да расте здраво, да
се развива оптимално и да дава
добра реколта.
Ранно бяло главесто зеле и
карфиол – подходящи са глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести, съчетаващи предимствата на двата типа
почви. Подходящи са и алувиално-ливадните наносни
почви, образувани по поречията на големите реки.
Бяло главесто средно ранно и късно зеле – расте добре на лесивирани почви, които са добре дренирани, на
торфено-хумусни, глинести на равнинни терени, но с
неутрална киселинност и чисти от патогени, причиняващи кореново и стъблено гниене.
Моркови – предпочитанията на морковите са отцедливи, рохкави, леки, песъчливи или песъчливо-глинести
почви с неутрална реакция. На кисели терени се провежда задължително разкисляване.
Магданоз, целина – растат добре върху леки песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи плодородни почви с
ниски нива на подпочвени води.
Пащърнак – глинесто-песъчливи почви, торфено-хумусни и богати на хранителни вещества.
Репичка – предпочита наносни песъчливи или песъчливо-глинести черноземи, култивирани торфища и
алувиално-ливадни наносни почви.
Ряпа, дайкон – наносни песъчливи или песъчливоглинести черноземи, култивирани торфища.
Цвекло – обича леки глинести почви, богати на органична материя и с дълбок горен слой, неутрална реакция
и нормална влажност.
Лук, чесън – на високоплодородни и добре обогатени
с органични вещества почви.
Краставици, тиквички, тикви – на песъчливо-глинести
или леки глинести почви, богати на органична материя,
черноземи, алувиално-ливадни наносни почви и новоразорани угари.
Домати – на добре прогрята от слънцето почва и богата
на органични вещества.
Маруля, копър, спанак – песъчливо-глинести или леки
глинести почви, добре култивирани, с неутрална или
слабо кисела реакция.

СОЛЕНИ БУТЕРКИ ПО СРЪБСКИ

Продукти: бутертесто - 500 г, рикота
- 200 г, сирене - 50 г, урнебес салата - 50
г, пуешки гърди - 150 г пушени, сусам за поръсване, яйце - 1 бр., масло - 40 г,
брашно - за разтягане
Приготвяне:
Оставете бутертестото да омекне на стайна температура.
Сложете рикота, настъргано сирене и урнебеса в
купа. Разбъркайте всичко добре. Нарежете на ситно
пушените пуешки гърди.
Поръсете брашно върху повърхността за разточване.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ХВОЙНА

Хвойната /Juniperus/
представлява храст /
малко дърво/ от семейство Кипарисови.
Предполага се, че съществува на земята от
около 50 млн. години.
Външният вид на хвойната наподобява кипарис. При
благоприятни условия хвойната живее изключително дълъг период от време. Вирее в суха пръст, по
равнини и гори, в полугорски масиви и мочурища.
Черните плодове на хвойната са любим плод на
птици като дрозда, фазана и дроплата. Интересен
е фактът, защо точно тези птици ядат плодовете на
хвойната – само техните храносмилателни ензими са
способни така да преработят плодовете, че семената
от тях да покълнат.
Хвойната може да се отглежда без усилия в домашни условия. Фиданката се засажда в суха почва
с южно изложение. Трябва да знаете, че храстът
започва да дава плодове след няколко години. Установено е, че не цъфти и не дава плодове ежегодно,
както и че често не расте с години. Най-голяма
лечебна стойност имат плодовете на хвойна, която
расте на топло.
Ползи от хвойна
Чаят от стрити плодове на хвойна е полезен за
укрепването на стомаха и червата, за засилване на
имунната система, за отделяне от организма на сол
и урина при подагра и ревматизъм. Лечебният чай
засилва отделителните функции на организма при
затлъстяване и отоци.
Провеждането на лечебен курс с плодове от хвойна оказва благотворно действие върху стомаха, при
подути черва, за отделяне на повече вода от организма, за засилване на имунната система. За целта в
продължение на 12 дни се дъвчат плодове от хвойна,
като първият ден се дъвчат четири, а всеки следващ
ден броят се увеличава с един.
Есенция от хвойна е добър лек срещу ревматизъм,
пъпки, екземи, белене на кожата. За целта 500 г плодове се оставят да престоят между 8 дни и 2 седмици
в 2 литра оцет или лимонов сок. Всеки ден сместа се
разбърква добре, накрая се прецежда. С получената
есенция се намазва засегнатия участък от кожата.
Хвойната премахва подпухналостта, полезна е срещу дерматит и зъбобол. Тя е добро средство за борба
с целулит, премахва възпаления на белите дробове и
бронхите, подобрява функциите на сърцето. Помага
при колики и запек.
При стомашна язва се препоръчва отвара от корените на хвойна. 1 с.л. наситнени корени се заливат
със 100 мл. вряла вода. Сместа се вари около 20 минути в покрит съд. Престоява още толкова, прецежда
се и се пие три пъти дневно преди хранене.
Маслото от хвойна се използва за успокояване на
нервите, облекчаване на различни тревожни състояния, психическо изтощение и нервно напрежение.
Полезно е при уголемена простатна жлеза. Маслото
тонизира черния дроб и регулира менструалния
цикъл. Съчетава се много добре с масло от кедър,
кипарис, здравец, грейпфрут, лимонена трева, градински чай, бергамот и лайм.
Разточете тестото и го разделете на
правоъгълни форми с желания размер.
Намажете тестото с млечната смес, след
което сложете лист пуешки гърди.
Разбийте яйцата, намажете краищата на
тестото и затворете пакетите.
Намажете пакетчетата с яйца и нарежете леко с нож, както е на снимката.
Върху всяко пакетче се слага по малко
масло и се поръсва със сусам.
Печете солените бутерки на 250 °C за 20 минути.
Сервирайте солени бутерки по сръбски за сутрешна
или следобедна закуска.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

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!

Двама евреи.
- Моше, ако имаш два мерцедеса ще ми дадеш
ли единия?
- Разбира се!
- Моше, ако имаш две яхти ще ми дадеш ли
едната?
- Разбира се, без проблем.
- Моше, ако имаш две кокошки ще ми дадеш ли
едната?
- Е, това не е честно! Знаеш, че имам само две
кокошки...
- По колко чаши ракия пиете седмично?
- Докторе, аз съм купонджия, не съм счетоводител...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

