2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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ръководство
извърши необходимите организационни действия по зимното поддържане на
пътищата на територията на общината, включващи мероприятия по снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища в общината. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „ Зимна поддръжка, снегопочистване и опесъчаване на общински пътища в община Сатовча за сезон
2022-2023 та година, като в обявения срок не постъпиха оферти на кандидати.
Съгласно ЗОП процедурата е прекратена и е започната подготовка за изпълнение на услугата от общината със собствена техника и средства. Изготвен е и утвърден от кмета на общината План за подготовка и дейности при зимни условия
в община Сатовча за периода месец ноември 2022 – месец март 2023 година.
С нарочна заповед на Кмета на общината са определени районите и пътните
отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За район Кочан, включващ
пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол
по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Кочан. За район
Слащен, включващ пътна отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. Отговорник за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник
за отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район Сатовча
отговорник за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът
на село Фъргово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Плетена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село Долен. Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за
район Сатовча е възложена на кметовете на селата Фъргово, Долен и Плетена.
За район Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина – село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село
Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка разклон Крибул - село Крибул, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на
кмета на село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете по населени места
носят отговорност за състоянието на пътищата, както и се задължават да дават
информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за отбрана на тел. 07541 2066, село Сатовча. Цялостната организация, отговорност и
контрол за изпълнение на заповедта са възложени на Илхан Карагьозов - директор дирекция при Общинска администрация. Определени са лицата, които ще
извършват снегопочистването и лицата, които ще опесъчават. Определени са
депата за складиране на пясък и сол, както и лицата ангажирани с товаренето на
материалите за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона за пътищата
и Плана за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани пътищата водещи до подстанции, трафопостове, учебни заведения, пречиствателни станции за питейни води и предприятия,
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както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Дейностите по снегопочистване ще започват след натрупване
на 3 см. снежна покривка, а опесъчаване след спиране на снеговалежа. След
почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снегопочиствани и опесъчени главните и оживени улици в населените места. На стръмните участъци
от улиците, по банкетите са осигурени купчини с пясък, които ще се използват
при нужда. Собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са
длъжни да почистват тротоарите и пешеходните пътеки около обектите си, напомнят от Общинското ръководство. За снегопочистването през предстоящия
зимен сезон ще работят осем (8) трактора, снабдени със снегорини, седем (7)
автомобила за опесъчаване, три багера за товарене и 18 човека опесъчители.
При необходимост ще бъде наета допълнителна техника и работна ръка за създаване на нормални условия за работа и придвижване на жителите и гостите
на общината. Пътищата на територията на общината са местни (общински) и
пътища от трети клас (републикански). Пътищата от трети клас, каквито са
отсечките: Гоце Делчев - Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев –
Абланица – Боголин - Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно
пътно управление гр. Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

За дванадесета поредна година Общинска администрация – Сатовча организира кампания по набиране на средства за
децата сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст, която за трети
пореден път ще се проведе под надслова
„Нека доброто продължи!“.
Въпреки обявените преди две години
извънредно положение и епидемична
обстановка, Общинското ръководство не
спря да организира благотворителната
кампания, която за много семейства от
община Сатовча е един лъч на светлина
и надежда за по-спокойно финансово организиране на предстоящи разходи.
За всичките изминали благотворителни кампании досега, жителите и гостите на общината са показвали своята съпричастност към каузата – да бъдем в помощ на нуждаещите се, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов. Отминалата пандемия
промени разбирането на много хора за начинът ни на живот, за взаимоотношенията
помежду ни, за взаимопомощта, за доброто, което можем да направим на ближния и на
нуждаещият се човек. Научи ни да бъдем по-добри, затова приканваме всеки един от
вас – жители и гости на община Сатовча да продължим да сме полезни един на друг и
отново да подкрепим предстоящата благотворителна кампания – „Нека доброто продължи!“. Включете се в инициативата! Бъдете благодетели! Бъдете добър пример за децата
си! Нека за пореден път да покажем, че заедно можем всичко, че сме единни и съпричастни към житейските проблеми на ближния, че всички заедно можем да доставим
радост в очите на едно дете и да бъдем полезни на едно семейство.
Тази година ще се организират различни по вид кампании, мероприятия и базари, които
да подпомогнат набирането на средства. Желаещите да бъдат част от инициативата могат
да дарят средства всеки делничен ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в
кметствата по населени места или по банкова сметка:
Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF
Банковата сметка е изписана на официалния сайт на общината. Кметът на Общината
д-р Арбен Мименов, като инициатор и организатор на Кампанията „Нека доброто продължи“ призовава всеки, който има възможност да помогне, да бъде част от инициативата,
да бъде съпричастен в каузата, за да успеем за поредна година да зарадваме домовете на
тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от морална, така и от парична подкрепа.
Нека отново да бъдем причината, да стоплим сърцата и дарим усмивка на семействата,
имащи нужда от това. Нека отново да бъдем заедно и в трудните моменти! Бъдете част от
доброто! Бъдете благодетел! Включете се в инициативата!
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Всяка година през месец декември се организират благотворителни
инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства, чрез продажбата на саморъчно изработени картички,
сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни творения,
музикални изпълнения и други такива, предимно от деца и ученици от
всичките детски градини и училища от община Сатовча. Като организатор на мероприятието кметът на общината се обръща към всички жители
и гости за подкрепа и съпричастност към инициативата, за да помогнем
на нуждаещият се, за да направим добро.

Има
И
ма п
повишение
овише
ш ни
ие в цените на гу
гумите и зимната течност за чистачки
С падането на температурите и
влошаването на времето трябва да
сменим гумите на автомобила си.
Експерти съветват от 15 ноември
да шофираме с такива, с подходящ
протектор, да подсигурим течност
за чистачки и антифриз. По-скъпо
ли ще ни струва тази година подготовката на автомобила за зимата?
Тази година цената на нова гума
от най-разпространения размер и
нисък клас варира от 95 до 115 лева
за брой. За разлика от миналата година, когато общата сума за подготовката на автомобила ни е била
под 500 лева, сега за четири нови
гуми, плюс цената на монтажа, ще
се наложи да отделим с около 100
лева повече.
Лека тенденция за увеличение
има и в цените на услугата.
Експерти съветват при купуване
на гуми да следим за характеристиките, указани на етикета. „На
този етикет е дадено каква е гумата - дали е зимна, колко децибела,
какъв шум издава, какъв е енер-

гийният клас на горивото и какъв
е енергийният клас при спиране
на мокро. Естествено, експертите
препоръчваме най-добрия вариант
клас „А”, но за съжаление той е
изключително скъп и е от възможно най-високия сегмент на гумите,
особено при зимни условия”,
Част от подготовката на автомобила за студените месеци включва
и зареждането на зимна течността
за чистачки, чиято цена тази година също е по-висока от миналата и
на места достига пет лева за литър.
Веригите не са задължителен атрибут, но любителите на пътуванията
в планината е добре да ги имат.

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
23 Ноември 2022 година, Сряда,
Празник на катедралния храм „Ал. Невски“ София
Чества се в Деня на Свети благоверни княз Александър Невски,
който е патрон на църквата. Найголямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров,
която събира около 5 хил. души, е
построена по идея на Петко Каравелов. Първият камък е положен на
19 февруари 1882 г., строежът завършва през 1912 г. Храм паметникът е издигнат в чест на падналите
за освобождението на България от
турско робство. Посветен е на руския национален герой и светец Александър
Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, предвождащ малобройна
войска, разгромява на 15 юли 1240 г. при река Нева настъпващата към града
шведска армия. Според преданията заради победата в тази битка получава
прозвището Невски. През март 2001 г. руската православна църква дарява
частица от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, мозаечните
пана и икони са изпълнени от най-известните за времето си 13 руски и 11
български художници. Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока на
Балканите - 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от
12 до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска катедрала.
24 Ноември 2022 година, Четвъртък,
Църкватa почитa паметтa на Светa Екатеринa
Света Екатерина е покровителка на майките и е живяла по време на царуването на император Максимиан
(ІV в.) в град Александрия. Майката на Екатерина била
християнка, но скривала вярата си, самата Екатерина
била девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 години
тя познавала книгите на философи и поети, изучила
и лекарската наука. Скоро приела християнството и
загинала мъченически в името на вярата. В народния
календар езическите представи се преплитат в по-голяма си част празникът се почита като езически срещу
болестта шарка и бяс. Жените приготвят пресни питки
и намазани с мед ги раздават на близките хора за предпазване от шарката, за здраве, благополучие и за света
Катерина. Някъде захранват и кучетата с тази пита, за да не ги хваща бесът.
Житната жертва, омилостивяваща шарката и бяса, е предназначена и за св.
Екатерина, която по традицията на женските персонажи в християнската митология защитава майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората.
На този ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и Тина
25 Ноември 2022 година, Петък,
Международен ден срещу насилието над жени
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 на
Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. От
1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на женски организации. Годишнина от убийството /1960/ в
Доминиканската република на трите сестри Патрия,
Минерва и Мария Мирабал, политически противници на
диктаторския режим на Рафаел Трухильо (16 август 1930
-30 май 1961) /1891-1961/
Ден на св. Климент Охридски
На този ден Българската православна църква отдава почит
на Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на
българския народ. Денят е и патронен празник на Софийския
университет. Климент Охридски един от най-значимите
автори на старобългарски език, той пише жития, похвални
слова, църковни химни, превежда църковни текстове.

26 Ноември 2022 година, Събота,
Ден на хранително-вкусовата промишленост
Организатори са Българска асоциация за хранителна
и питейна индустрия (БАХПИ) и Съюзът по хранителна
промишленост (СХП) към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/.
27 Ноември 2022 година, Неделя,
Годишнина от подписването на Ньойския договор
Годишнина от подписването през 1919 г. в Париж на Ньойския мирен договор.
Договорът се налага на България от силите на Съглашението след поражението й в
Първата световна война (1914-1918). От страна на България договорът е подписан от
министър- председателя Александър Стамболийски. Влиза в сила на 9 август 1920 г.
С подписването на Ньойския договор от България е откъсната площ от 11 278 кв. км. с
българско население. От България се откъсват Южна
Добруджа, Западните покрайнини - Царибродско,
Босилеградско, Струмишко и Беломорска Тракия. На
страната се налагат тежки репарации на обща стойност
2 милиарда и 250 милиона златни франка, платими
за 37 години при лихва от 5 процента. България се
лишава и от правото да поддържа собствена армия,
военен флот и авиация, като въоръжените й формации
не трябва да надвишават 20 хиляди души доброволци.

II-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЗДРАВЕЙ КОЛЕДА“
НЧ ,,Възраждане 1926’’, село Зимница,
ОБЯВЯВА II-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ ЗДРАВЕЙ КОЛЕДА „
В конкурса могат да участват
всички желаещи без ограничение във възрастта, в това число
и всички българчета, живеещи
извън страната.
Всеки участник може да участва в четирите варианта, но с
по една творба. Допускат се до
10 картички,рисунки,коледни
украшения,сурвакници, при групово организирани участия от
една институция- детски градини, училища, кръжоци, читалища
и др. Картички и рисунки, извън
допустимите размери няма да бъдат приемани. Те трябва да са изработени от твърда
хартия, картон или друг подобен материал. Всичко, изработено от листи на тетрадка,
хартия за принтиране или друг подобен материал няма да бъде оценявано.
Конкурсът се провежда в три раздела:
1.Раздел: „ Коледна – новогодишна картичка “:
Картичка - смесена техника:- картичките да бъдат тематични,с послание ръчно
написано, изработени от картон с размер - 20/15 см. или 15/10 см.
2. Раздел рисунка:
Темата „Зимна приказка “ е свободна и креативна. Вие имате възможност да импровизирате и да създадете зимни пейзажи.Рисунките да бъдат тематични, изработени от
картон с размер - 35/50 см. или 60/40 см. Материали - картон, платно или друг вид твърд
материал, по желание на участниците, картината може да бъде оформена в рамка или
друг вид естетическа обложка.
3. Раздел : ,, Сурвакница ‚‘
Сурвакницата да е изработена от естествени материали - автентична. Да се опише
символиката в украсата на вашата сурвакница. Напишете и обредно наричане, който
изпълняват сурвакарите характерен за вашето населено място.
4.Раздел: ,, Коледно или новогодишно украшение ‘’:
Украшението е в напълно свободен стил с коледни и новогодишни украси.
На отделен лист да бъдат приложени - трите имена и възраст на участника; - училище, клас и населено място; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя,
ако има такъв.
Възрастови групи в конкурса: – Първа възрастова група – деца от детските градини.
– Втора възрастова група – деца от 1 до 4 клас. – Трета възрастова група – деца от 5
до 7 клас. – Четвърта възрастова група – деца от 8 до 12 клас.- Пета възрастова група
– над 19 години.
Участниците получават диплом и предметна награда за класираните на 1, 2, 3 място.
Поощрение и похвален лист – за всички останали.
Оценяване: Творбите се оценяват от компетентно жури.
Критерии – композиция, оригиналност, техническо изпълнение.
Срок за подаване – 12.12.2022г.
Адрес за подаване на творбите: По пощата на адрес: с.Зимница, общ. Стралджа,ПК.
8690, ул.” Хан Аспарух” 5а, или на място в сградата на читалището.
За повече информация: Антоанета Атанасова -чит. секретар, тeл. за връзка- 0892497791
email: chitalishte_vazrajdane@abv.bgа

ПРИТЧА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УМНИЯ ЧОВЕК И
ГЛУПАКА

Кръщене в
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

Защо е важно да задаваме въпроси?
Животът учи всеки от нас на определени неща.
Задаването на въпроси почти винаги ни дава някакви отговори. Въпреки това, понякога забравяме да
питаме или изпитваме неудобство. Дали има точно
време за задаване на въпроси? Вероятно да или
пък то може би зависи от ситуацията. Следващата
поучителна история ни учи, че преди да действаме
особено под нечие ръководство, е важно да задаваме въпроси.
Притча за разликата между умния човек и глупака
Беше тихо слънчево утро, мъдрият учител се
наслаждавал на своя чай, когато един от учениците
му дошъл при него и го попитал.
– Учителю, каква е разликата между умния човек
и глупака?
Учителят оставил купата с недопития си чай и повел след себе си ученика към планината. Наскоро по
склона се случило срутище и имало много камъни,
различни по размер. Мъдрецът казал на ученика си
да занесе всички камъни на върха на планината.
Ученикът цял ден мъкнел камъни до върха, докато
неговият учител седял на сянка и четял мъдри книги.
Наближило залез слънце. Ученикът успял да качи

всички камъни до върха, но бил много уморен. С
гордост се приближил до учителя си и го попитал:
– Учителю, мога ли сега да получа отговора на
моя въпрос?
– Не. – поклатил глава мъдрецът. – Все още не
си готов.
– Защо тогава трябваше да нося всички тези
камъни? – измърморил ученикът.
– Ето... – вдигнал показалеца си учителят, – един
умен човек би задал този въпрос, преди да започне
да ги носи.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНА
ПОМОЩ ПРИ ПОЧИНАЛ

Повече такива помощи са изплатени през миналата
година
Държавното обществено осигуряване предоставя на
осигурените лица възможността да получават няколко
вида помощи.
1.Еднократна помощ при смърт на осигуреното лице
се изплаща на съпруга/ съпругата, децата и родителите,
като се разпределя поравно между тях. Размерът ѝ се
определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО, като
за 2022 г. е 540 лв.
През годината на 19 735 лица са изплатени еднократни помощи при смърт на осигурено лице, което е
увеличение с почти 70% спрямо броя им през 2020 г.
Средният размер на този вид помощ е 206,42 лв. през
2021 г., при 206,59 лв. за 2020 г. ,сочат данните в годишния анализ на Държавното обществено осигуряване.
За разлика от другите осигурителни плащания
размерът на помощта не зависи от индивидуалните
осигурително-правни характеристики на починалото
осигурено лице (осигурителен доход и осигурителен
стаж), нито от конкретните нужди на неговите близки – тя се полага независимо от размера на дохода на
семейството.

НЕОБХОДИМ ЛИ Е 8 МЕСЕЦА ТРУДОВ
СТАЖ, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВА ПЛАТЕН ОТПУСК
ПО ЧЛ.169, АЛ. 1 ОТ КТ?

Платеният отпуск за обучение не е поставен в зависимост от придобития трудов стаж. Съгласно чл.
169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше училище без
откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25
работни дни за всяка учебна година. За да се ползва
това право, следва да са налице едновременно и двете предпоставки: съгласие на работодателя и обучение без откъсване от производството. Под обучение
без откъсване от производството законодателят има
предвид задочна, вечерна и дистанционна форма
на обучение. За да има работникът или служителят
право на платен отпуск за обучение трябва да бъдат
изпълнени следните изисквания: - да учи в средно
или висше училище без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това
(съгласно чл. 52 от Наредбата за работното време,
почивките и отпуските (НРПВО) съгласието на работодателя се дава в писмена форма). След ползване
на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да
представи студентска (ученическа) книжка или друг
документ от учебното заведение за удостоверяване
посещението на учебните занятия и явяването на изпит – чл. 51, ал. 2 от наредбата.

РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ ПОЛЗВАТ ЛИ

За да получат помощта, имащите право на нея трябва
да подадат заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 17. То се подава от всяко от лицата в
териториалното поделение на НОИ по постоянния или
настоящия им адрес лично или чрез упълномощено
съгласно или по електронен път с КЕП или ПИК на
подателя. Когато децата на починалия са малолетни или
непълнолетни, документите се представят от законния
им представител или техния родител/попечител.
Размерът на неполучено парично обезщетение и/или
помощ се разпределя между наследниците по реда на
Закона за наследството. Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички
правоимащи лица и се разпределя поравно между тях.
Съответната част от паричната помощ при смърт на
осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица.
2. Парична помощ за инвалидност поради общо
заболяване (когато осигуреното лице има определена
загубена работоспособност 50 и над 50 на сто), но няма
необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия
за инвалидност поради общо заболяване. Помощта е
в размер на 60-дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване
(чл. 11, ал. 3 от КСО).
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на инвалидна пенсия поради недостатъчен стаж през 2021 г. е
отпусната на 6 лица.

ОПРЕДЕЛЕНИ СА СТАВКИТЕ ЗА ПРЕХОДНАТА
НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИ

Със заповеди на министъра на земеделието
са определени ставките по две от схемите за директни плащания в сектор „Животновъдство“ за
Кампания 2022 г. Преводите към фермерите ще се
извършат на един транш този месец от фонд „Земеделие“, съгласно утвърдения индикативен график от Разплащателната агенция.
По първата схема за говедовъдите, ставката за необвързана подкрепа с производството е 192,57 лева
за едно животно, и 337,00 лева за бивол. При преходната национална помощ за овце-майки и козимайки, обвързана с производството, за едно животно ще се превеждат по 41,07 лв.
По двете схеми, с решение на Управителния съвет на фонд „Земеделие“ е утвърден общ финансов
ресурс, надхвърлящ 53 млн. лева. Бюджетът за говедовъдите е 32 064 360 лева, а за разплащане по
схемата за Преходна национална помощ за овцемайки и кози-майки, обвързана с производството
- до 21 760 654 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК?
Ако лицето работи по трудово правоотношение,
съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), за
подготовка на дисертационен труд за получаване
на научна степен „доктор“ работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на
самостоятелна подготовка, имат право еднократно
на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен
„доктор на науките“ - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Както е видно от
разпоредбата, право на този вид отпуск имат лицата
зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка. Редовните докторанти нямат
право на отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ.

П РИ

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СЪМ В МАЙЧИНСТВО
МОЖЕ ЛИ ДА ЗАПОЧНА НОВА РАБОТА
КАТО СКЛЮЧА НОВ ТРУДОВ ДОГОВОР С
НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ ?
Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на
работа извън установеното за него работно време
по основното трудово правоотношение (външно
съвместителство), освен ако не е уговорено друго в
индивидуалния му трудов договор по основното му
трудово правоотношение. Няма пречка по време на
отпуск за отглеждане на дете от основната месторабота работникът или служителят да сключи трудов
договор за външно съвместителство, стига в индивидуалния му трудов договор по основното трудово
правоотношение да не е уговорена изрична клауза,
изключваща възможността за сключване на договор
за допълнителен труд при друг работодател.

Въпрос: Възстановяване на здравноосигурителни права при завръщане в България.
В периода от 4.12.2014 до 4.12.2020 работих
на трудов договор в Испания във фирма P. A. SL.
След това бях на борсата в периода от 5.12.2020
до 4.08.2022. Вече съм в България и бих желала
да възобновя здравноосигурителните си права в
България.
Отговор от НЗОК: Официалният документ, удостоверяващ завършен период на осигуряване в държава от ЕС, е формуляр S041. Той се изисква само
по служебен път от чуждата здравноосигурителна
институция чрез системата за електронен обмен на
информация EESSI – RINA.
За целта трябва да подадете заявление по образец в НЗОК/РЗОК, което е публикувано на интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg в рубрика
„Международни въпроси“, подрубрика „Европейска
интеграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от
ЕС“ – (https://www.nhif.bg/page/192).
Освен лично или чрез упълномощено лице, за-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
НОЕМВРИ 2022г.
До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан
през месец октомври за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.
42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от
частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец октомври, когато
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава
справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под
формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период
– месец октомври и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано
лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако
последният ден на месеца, следващ данъчния период,
за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден,
срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до последния ден на месеца, включително.
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 физически
лица, придобити през месец октомври.
2. Дипломатическите представителства на други
държави, които желаят от началото на следващата година да преустановят внасянето на данък за доходите
от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, въз основа на направен от тях избор по
реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната
териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.
явление може да подадете по пощата или електронна
поща и/или подписано с Квалифициран електронен
подпис.
Тъй като за Испания се попълва и специална допълнителна бланка, за информация във връзка с подаване
на документите може да се обадите в НЗОК на тел.:
+359 2 965 9116 или в съответната РЗОК. Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни
може да намерите на сайта НЗОК в меню „Контакти“.
След като получите формуляр S041 от Испания , необходимо е да го предоставите в Националната агенция
за приходите (НАП) - в териториалната дирекция/офис
на НАП по постоянен адрес у нас.
Въпрос: Предстои ми пътуване в чужбина при моята дъщеря за по-продължителен период от време.
От предходния месец съм пенсионер и получавам
пенсия за прослужено време и старост. Моля да ми
поясните, какъв документ и от коя институция
трябва да ми бъде издаден, за да ползвам здравно-осигурителните права на държавата, в която отивам,
която е член на ЕС.
Отговор от НЗОК: При дългосрочно пребиваване
като български пенсионер в друга държава членка на
Европейския съюз може да бъде издаден формуляр
S1 „Регистрация за медицинска помощ“ от районната
здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.
Формулярът служи за регистрация в здравноосигурителната система на съответната държава и дава
възможност да се ползва медицинска помощ от пакета
на публичното здравеопазване (базов пакет здравни
услуги) , гарантиран и за местните осигурени лица
Чрез официално кандидатстване от Ваша страна в
чуждата здравноосигурителна институция формуляр
S1 може да се изиска по служебен път от РЗОК.
Другата възможност е да подадете заявление по
образец в съответната РЗОК - лично или чрез упълномощено лице, по пощата или електронна поща и/или
подписано с Квалифициран електронен подпис.
За уточняване на случая се обърнете към съответната РЗОК, тъй като формулярът се издава при наличие
на законовите предпоставки съгласно европейските
регламенти за координация на системите за социална
сигурност. Координатите за връзка са публикувани на
сайта на НЗОК в меню „Контакти“.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ ко и се е развивало в контейнера. Дръвчетата, които са
поставени впоследствие (преди изнасяне от разсадника)
ЗАСАЖДАНЕТО НА ДРЪВЧЕТА
в контейнери, правилно е корените да се освободят от

Битува мнението, че през пролетта пръчка да забиеш
в земята и тя ще пусне корени. В по-топлите региони на
страната есенното засаждане на овощни дръвчета и храсти
дава отлични резултати, защото през зимата земята не е
постоянно замръзнала. Това е благоприятно за младите
фиданки – в зимните месеци корените им ще влязат в
контакт със земята, а това ще стимулира по-бързото прихващане. В студените райони по-разумно е да се отложи
засаждането до пролетта, което ще позволи на растенията
да изкарат зимата по-комфортно и без стрес.
Как се определя мястото на кореновата шийка? По
правило тя се намира на височина около 4 см над първия страничен корен. До там е допустимо да се покрива
ствола с пръст – повече не е необходимо. Ако е направена
по-дълбока посадъчна яма, преди засаждане в дъното и
трябва да се забие колчето за опора. Това е много важно,
защото в противен случай, то ще потъне заедно с разсада.
Възможно ли е да не се използват колчета за прикрепване на фиданките? Да, възможно е, но тогава
новозасадените дръвчета не само ще потънат по-дълбоко,
но и вятърът ще ги разклаща сериозно, а това ще влошава
способността им за вкореняване.
Защо е толкова важна дълбочината на засаждане?
Ако кореновата шийка се окаже на по-голяма дълбочина,
тогава дръвчетата изостават в развитието си, плододаването се забавя, а може даже да загинат поради загниване на
кореновата система.
Присадката почти
винаги е разположена на 5-10 см над
кореновата шийка.
Съществува вероятност при засаждането кореновата
шийка да се окаже
по-високо, но това
е много по-добре,
отколкото по-дълбоко. Корените, оказали се над почвата,
просто ще засъхнат, но това няма да повлияе съществено
на развитието и плододаването.
Защо не трябва да копаем дълбоки посадъчни ями? Е,
може, но после трябва да ги запълваме, а на леки почви и
колчетата няма да помогнат на засадените дръвчета да се
задържат на необходимата дълбочина – те ще потъват все
повече и повече. Да не говорим колко трудоемко е това.
Достатъчно е посадъчните ями да бъдат толкова дълбоки, че корените да се поберат удобно в тях. По-добре
по-широки, отколкото дълбоки, защото това ще улесни
разрастването на кореновата система хоризонтално. Няма
съмнение, че вертикалните корени могат да се развиват
нормално даже в глинеста почва, защото те са в състояние
да разрушат основите на солидни сгради. В глинеста среда
няма и причини да се развиват вертикално – там просто
храна липсва и нека се развиват хоризонтално.
Още нещо важно: не е нужно в посадъчните ями да
се насипват натрошени керамични отпадъци, натрошен
камък, чакъл или керамзит за дренаж, защото това просто
няма къде да отведе водата. Тя трябва да се отклонява от
дренажни отводнителни канали, изградени в трайните
насаждения.
Подхранването на този етап няма съществено значение. Отначало дръвчетата се хранят с резерви в корените
и ствола и внасянето на хранителни вещества няма да
донесе никаква полза, но младите корени могат лесно да
бъдат изгорени. Торенето трябва да бъде на малки порции
и само тогава, когато дръвчето вече се е прихванало.
Някои специалисти препоръчват при засаждането да се
внесе суперфосфат и калиев сулфат в ямките, а после 2-3
години да не се подхранват дръвчетата, но не е сигурно
дали това е най-целесъобразното решение.
Правилно ориентиране на корените
Правилното разполагане на корените в посадъчната яма
е от съществено значение за прихващането и развитието
на фиданките. Често корените не могат да се вместят
свободно и предимно начинаещите градинари ги огъват,
образувайки „пръстен“ и дори „примка“. Подобен подход
е много вреден за разсада, защото тези корени ще умрат, а
понякога заедно с растенията. Правилните решения са две:
да се разшири посадъчната яма или да се скъсят корените.
По-особен е въпросът с разсада в контейнери. Той може
да се засажда директно, като се извади заедно с пръстта
около корените, но само тогава, когато растението е мал-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

пръстта, да се подрежат съобразно големината на посадъчната яма и тогава да се засадят отново. В противен
случай може и да не оцелеят.

ЗА КАКВО Е ТОЛКОВА ПОЛЕЗЕН
ЧАЯТ ОТ СМОКИНОВИ ЛИСТА?

Лятото все още не е
забравено, но въпреки
това е добре да се замислим за зимата и всички
онези отвари, които успяват да ни предпазят от
редица заболявания. За
да се чувстваме готови
за лютата зима, е добре
да се запасим с няколко
буркана домашен мед и различни по вид билки. С тях
лесно можем да се стоплим, както и да се излекуваме.
Смокините са едни от най-полезните и вкусни плодове.
Малцина са наясно с това, че лисата им имат много
ползи за организма на човек. Отварата от смокинови
листа е горещо препоръчвана на хора, които страдат от
астма или диабет.
Листата се препоръчват още и на хора, страдащи от
проблеми с белите дробове, както и язва. Отварата от
смокинови листа е в състояние да нормализира кръвната
захар, да намали нивото на лошия холестерол.
Ето и една рецепта за отвара от смокинови листа, която
е силно препоръчвана на хора, страдащи от бронхит: • 1 л.
вода; • 3 смокинови листа. Начин на приготвяне: Листата
се измиват предварително. След това се слагат в студената вода и се включва котлона. Сместа трябва да ври 20
минути. Когато това време изтече, се мести от котлона.
Отварата се прецежда и се оставя да се охлади. Напитката се пие на 2-3 пъти в рамките на деня. Някои
хора твърдят, че дъвченето на листа от смокиня може
да облекчи неразположението и болката, които обикновено човек изпитва, когато страда от стомашна язва.
Други пък са на мнение, че листата могат да помогнат
за загубата на килограми, тъй като са естествен антиоксидант. Ценете смокиновите листа, защото полезните
съставки в тях не са никак малко. Статията има само
информативна цел. Не замества консултацията с лекар,
нито балансирано хранене!

ХРУПКАВИ ЗАКУСКИ
С ЦАРЕВИЧНО БРАШНО

Продукти:
• яйца - 2 бр. (1 жълтък за намазване)
• кисело мляко - 1/2 ч.ч. (с вместимост 200 мл)
• олио - 1/2 ч.ч.
• масло - 125 г
• сол - 1 ч.л.
• оцет - 1 с.л.
• брашно - 2 и 1/2 ч.ч.
• царевично брашно - 2 ч.ч.
• бакпулвер - 20 г
• сирене - 150 г за плънка
Приготвяне:
За този царевичен хляб в купа разбийте с телена
бъркалка яйцата със солта, добавете киселото мляко,
в което е разтворен бакпулверът.
Прибавете оцета, олиото, мекото масло и последователно двата вида брашно.
От всички продукти се омесва меко тесто.
Разделя се на 14 топчета в центъра, на които се слага
натрошеното сирене.
Подреждат се върху хартия за печене в тавата на
фурна.
Намазват се хлебчетата с жълтък и с вилица отгоре
се правят линии за декорация.
Пекат се хрупкави закуски с царевично брашно в
предварително загрята фурна на 170°C за около 3035 минути.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЖОЖОБА

Жожоба /Simmodsia Chinensis/ представлява многогодишно тревисто растение, което наподобява
дървесен храст. Жожоба е растение с плодове и дълги
корени. В резултат на това жожоба може да оцелее
почти във всякакви
условия, но процъфтява най-добре в умерен климат и суха
среда. Произлиза от
Южна Калифорния,
Аризона и Мексико.
Уникалните свойства на жожоба са
ценени още от древните египтяни. В египетските пирамиди дори са открити образци от масло от жожоба
с напълно съхранени качества. Маслото от жожоба
днес притежава световна популярност. И това съвсем
не е случайно – това растение е уникално по качества
и състав в целия растителен свят.
Маслото от жожоба се извлича от семената на дървото жожоба. Служи за различни цели, но най-вече
действа прекрасно върху кожата, правейки я красива
и здрава. Светло-златистият цвят на маслото показва
неговата чистота, а преработеното масло е ясно и
прозрачно. В наши дни много рядко може да откриете
масло в чист вид, защото е изключително скъпо.
Жожоба е най-разпространена под формата на масло, което се използва от хилядолетия. Самото масло
представлява течен восък, който е получен по метода
на студеното пресоване. Маслото от жожоба е изключително дълговерижен естер, чиито деривати изключително напомнят китовата мас и човешкия себум.
Много лесно се рафинира до безцветна субстанция
без мирис. Маслото е изключително ценно, защото
е много устойчиво на гранясване. Има дълъг срок
на годност, а когато е добавено към други етерични
масла, удължава и техния срок на годност.
Маслото от жожоба е един истински еликсир за
кожата. Благодарение на своята структура то създава
невидим защитен филм върху кожата. Маслото от
жожоба е ценна грижа за всеки тип кожа, но е особено
полезно при суха, повяхнала, отпусната, застряваща
и възпалена кожа.
То се отличава със своите противовъзпалителни
свойства, които го правят полезно при възпаление и
зачервяване на кожата в резултат от дерматит.
Може да се прилага при псориазис и невродермит.
Овлажнява и прониква дълбоко в порите на кожата
– по този начин подобрява лимфообръщението и кръвообращението, регенерира и подхранва. Подпомага
синтеза на кожния колаген.
Създаденият от маслото защитен слой и дълбочинно
омазняване помага за регулиране на мастната секреция. Не предизвиква дразнене и алергични реакции,
затова много често се използва при приготвяне на
почистващи кожни емулсии. Редовното използване на
масло от жожоба спомага за възвръщане на здравия
вид и мекотата на кожата.
Маслото от жожоба подпомага премахването на
всички замърсявания и прах, попаднали върху кожата.
Освен това предпазва кожата от вредните влияния на
околната среда и слънчевите лъчи. Също така помага
за отваряне на порите, не изсушава кожата и запазва
нейната естествена влажност.
Маслото от жожоба е едно от най-добрите средства
за премахване на грима. Потопете памучен тампон
в малко масло от жожоба и много лесно ще махнете
фон дьо тен, сенки, руж, спирала за очи. Маслото от
жожоба почиства и успокоява най-нежните зони на
лицето, например околоочната зона. То действа изключително благоприятно и дори заздравява миглите.
Освен за козметични цели, маслото от жожоба се
използва и с терапевтична цел – при брадавици, херпес, гъбички по краката и язвени рани.
Маслото от жожоба има и някои особености. В чист
вид може да се нанася само върху малки участъци от
кожата. При въздействие върху големи повърхности
се препоръчва да се ползва 10% разтвор.
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!

Продавал един дядо дини на пазара. Под дините
- надпис „една диня за 3 лв., три дини за 10 лв.“
Приближил се един мъж и купил една диня за 3
лв., после купил още една диня за 3 лв. и после още
една за 3 лв. Засмял се и казал на дядото:
- Не умееш да търгуваш, дядо ! Ето аз купих три
дини за 9, а не за 10 лв.
Дядото погледнал след него и казал:
- Така е всеки път, купуват не една, а три дини и
после мен учат на търговия!“
- Докторе, болният в реанимацията е добре. Вече
проговори.
- И какво каза?
- Чувствам се много зле.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

