2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Всички потребители на Единния информационен портал за COVID-19 могат да
се възползват от създадената нова функционалност – издаване и валидиране на
цифровия сертификат на ЕС за COVID-19
чрез Viber.
С едно натискане на бутона „COVID
сертификат“ абонатите на официалния
чатбот на портала във Viber имат възможност последователно да издадат и да валидират своя цифров сертификат на ЕС,
който удостоверява имунизация срещу коронавирус, преболедуване или тестване.
Новата функционалност гарантира бързина и сигурност за придобиването на необходимия за пътуване и посещение на различни обекти и събития документ.
Потребителите на Единния информационен портал, които още не са се абонирали за чатбот
канала във Viber, могат да го направят по всяко време чрез позиционирания на сайта www.
coronavirus.bg специален бутон.

Агенцията по заетостта вече приема заявления от работодатели по удължената до края на годината мярка за
запазване на заетостта, известна като „60 на 40“.
Условията за получаване на подкрепа през периода
август - декември тази година са аналогични на тези,
които се прилагаха за предходните месеци юни и юли.
Компенсация от 60 процента от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице се изплаща за предприятия със спад на приходите от продажби през месеца, за
който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от
2019 година.
Подкрепа в размер на 50 на сто се предоставя за работещите в предприятия със спад в продажбите не по-малко от 30 на сто през сравняваните периоди.
За месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо до края на този месец.
За месец октомври ще се кандидатства през ноември, а за месец ноември - до 10 декември.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
1. Със заповед №
ОХ-857/27.09.2021 г.
на министъра на отбраната на Република
България са обявени
длъжности
определени за приемане на
срочна служба в доброволния резерв на
български граждани
както следва:
- в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново –130 длъжности
- във факултет по „Артилерия,ПВО и КИС”
гр. Шумен –30 длъжности
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в
доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от
общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината на
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба, срочна
служба или военна подготовка.
Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва
последователно преминаване на следните етапи:
1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка;
3. изпълнение на задачи в състава на военни
формирования от въоръжените сили;
Срочната служба в доброволния резерв ще
започне от 10.01.2022 г. За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът
получава основно месечно възнаграждение в
съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание/1016лв. + добавки/.
2. Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез
структурите на Централно военно окръжие
(ЦВО) до 22.10.2021 г..
3. За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие II степен-Благоевград(073) 88 51 05
- офис за военен отчет в Община Хаджидимово и Сатовча – 0887 69 83 60
- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет
във всяка община в областта.
- интернет сайтове;
-на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

От 11 октомври Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна
агенция (ДФЗ-РА) започна прием на заявления по схемата „Помощ
за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът
ще продължи до 29 октомври 2021 г.
Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на
листата на овощните видове, които се прилагат през есента – в
периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е
до 15 ноември, а до 10 декември ще бъдат изплатени средствата.

Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.
Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на
писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап
от борбата с вредителите да е започнала.
Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за
растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за
растителна защита.
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните
насаждения. Финансовият ресурс по нея за настоящата година е
в размер на 6 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през
пролетта. Те покриваха направени разходи за растителнозащитни
дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на
студовете до набъбване на пъпките. Тогава 3 479 производители,
които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза,
ягоди и малини, получиха 4,7 млн. лв. (4 707 535 лв.).

ΠOЗДPAВИТEЛEН

AДPEC

пo пoвoд Дeня нa бългapcĸия лeĸap
Увaжaeми лeĸapи,
От името на екипът ми и лично
от свое име Ви поздравявам по
случай професионалния Ви празник 19-ти октомври – Ден на българския лекар.
В този специален за Вас ден,
всички ние с благодарност засвидетелстваме нашето уважение
към Вас и професионализма Ви,
с който сте се отдали в грижа за
живота и здравето ни.
Въпреки тежките дни, в които
живеем, свързани с разпространението на COVID -19 на територията на общината, страната и
в световен мащаб, всички Вие сте в ежедневна работа и усилие за
опазване на нашето здраве и благополучие.
От сърце пожелавам в здраве и сила да продължите да упражняване лекарската професия!
Честит празник!
д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

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

18 Октомври 2021 година, Понеделник,
Православната църква почита паметта на Св. Лука
Освен дванадесетте апостоли, които навсякъде следвали своя Небесен Учител, Господ Иисус Христос избрал
още седемдесет ученици и ги пратил да проповядват
Неговото учение по градове и села. В числото на седемдесетте ученици бил и св. Лука. Той бил родом от Антиохия, където на младини изучавал медицина и живопис.
След време дошъл в Йерусалим. Слушал проповедта на
Спасителя. Поразен бил от силата на Христовите думи
и чудеса. Станал Христов ученик. На него и на Клеопа,
Христос се явил след възкресението си. Били на път за Емаус, те вече били
чули за възкресението на Господа и разговаряли по пътя за него. Ненадейно
Христос се приближил до тях като обикновен пътник. Те не го познали и
той ги заговорил. После продължил с тях по пътя и накрая, Господ влязъл в
дома, където отивали. Седнал с тях на трапезата. Взел хляба, благословил
го, преломил го и им подал по късове. Тогава им се отворили очите. И те го
познали. Но той станал невидим за тях... Св. апостол Лука бил спътник на
Св. апостол Павел при мисионерските му пътешествия. Свети Лука е написал
третото евангелие (според реда в Новия завет), а именно Евангелието от Лука,
и Деяния на апостолите. Българската православна църква почита паметта
на Св. апостол и евангелист Лука на 18 октомври. В същия ден Българската
православна църква почитта паметта и на Св. мъченица Злата Мъгленска,
както и на светия мъченик Марин и на св. Преподобни Юлиан Пустинник.
Празник на художниците Отбелязва се в деня на Свети апостол Лука, който
се счита за пръв християнски иконописец. Свещеното предание говори, че
той нарисувал две икони - на св. Дева Мария с Божествения Младенец на
ръце, и на светите апостоли Петър и Павел. По този начин слага началото на
църковната иконопис.
19 Октомври 2021 година, Вторник,
Ден на Българския лекар
Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Българския лекарски съюз
в деня на църковния празник преп.
Йоан Рилски чудотворец. Светецът е
избран за покровител на българския
лекар, тъй като според преданието той
е „извършил много чудеса през живота си и подир смъртта си: нахранил овчари, излекувал с молитвата си един
побъркан, изцерява от разни болести благочестиви люде, опазва манастира
си чрез своята благодатна сила“. На 19-и октомври по традиция се връчва и
отличието „Лекар на годината“.
Почита се Йоан Рилски Чудотворец.
На 19 октомври Православната църква почитта
паметта на скромния отшелник от Рила планина, когото още приживе наричали земен ангел
и небесен жител. Преподобният Йоан Рилски
Чудотворец е най-великият български светец, в
чието лице народът вижда покровител и застъпник
пред Бога. Свети Иван Рилски e роден около 876
г. в село Скрино (Дупнишко), прекарва целият
си живот в отшелничество в пост и молитва за
благополучието на хората. На 70-годишна възраст
преподобният Иван Рилски блажено починал
на 18 август 946 г., погребан е в пещера, където
прекарва по-голямата част от живота си. 34 години след успението си св. Йоан се явил на сън
на учениците си и им казал да пренесат тялото му в крепостта Средец (дн.
София). Като отворили гроба му, монасите видели нетленно и благоуханно
тяло. Прославяйки Бога, с чест те го пренесли в София. Това станало на 19
октомври – ден, в който оттогава се чества тържествено неговата памет. В
Средец мощите на светеца били пазени в продължение на два века, през 1183
г. мощите са пренесени в Унгария, но скоро след това отново са върнати в
Средец. През 1195 г. на същият ден цар Асен I тържествено пренася мощите
на Свети Йоан в Търново, където остават почти три столетия. През 1469 г.
реликвата е върната в Рилския манастир. Свети Йоан Чудотворец се почита
няколко дни в годината - 18 август и 19 октомври със съответните служби и
литургии, като 19 октомври е патронен празник на Рилския манастир, празник на Семинарната църква от Софийската семинария и на всички храмове
в България, които носят името на Св. Йоан Рилски.

20 Октомври 2021 година, Сряда,
Световен ден за борба с остеопорозата
Отбелязва се по инициатива на Националното дружество за борба с остеопорозата на Великобритания
с подкрепата на Световната здравна организация
(СЗО). Остеопорозата е болест, при която плътността
и качеството на костта се влошават, което води до
намаляване на здравината на скелета и повишаване на
риска от фрактури, особено в областта на гръбначния
стълб, бедрото и китката. Остеопорозата е обществен
здравен проблем в глобален мащаб, който засяга една на всеки три жени и един на всеки
петима мъже. Значението на проблема нараства поради увеличаващото се дълголетие
в световен мащаб. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак за наличието
на остеопороза е фрактурата. Поради всички тези причини остеопорозата често е наричана „тихата епидемия”. Генетичните фактори в голяма степен определят дали даден
човек има повишен риск от остеопороза. В допълнение, вторичните рискови фактори
като медицински проблеми и съответните им лечения, влияят негативно върху здравето
на костите, както и фактори, произтичащи от начина на живот, като нездравословно
хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна употреба на
алкохол. Мерки, които да намалят риска от остеопороза и свързаните с него фрактури,
са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д
чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински
прегледи, за да може да се постави ранна диагноза. За хора с висок риск от фрактури
са на разположение редица лечения, които значително намаляват риска от фрактури.
24 Октомври 2021 година, Неделя,
Професионален празник на частните нотариуси
На този ден през 1998 г. се провежда първото общо събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на Република
България. От 1 октомври 1998г. България има частен нотариат.
Ден на Организацията на обединените нации
Годишнина от влизането в сила на Устава на ООН, приет и
подписан от 50 държави на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско
(САЩ). Отбелязва се от 1948 г. Организацията замества разпадналото се през 1939 г.
Общество на народите (Лига на нациите) - международна организация, чиято цел е
понижение на въоръжението на народите, разрешаването на международни спорове
и подобряването на световното благосъстояние след края на Първата световна война
(1914-1918). Идеята за създаването на Обществото на народите, заедно с 14 правила за
международно поведение, е формулирана през 1918г. в едно послание на президента на
САЩ - Удроу Уилсън (4 март 1913 - 3 март 1921), но САЩ, както и много други страни,
никога не се присъединяват към организацията. По време на Парижката мирна конференция (18 януари 1919 - 21 януари 1920), е приет Уставът на Обществото на народите
(ОН). Избухването на Втората световна война (1939-1945) практически слага край на
ОН, но то формално е разпуснато чак през 1946 г., когато на негово място започва да
действа организацията с нова структура и ново име - Организация на обединените
нации (ООН). Първата сесия на ООН се открива на 20 януари 1946 г. в Лондон (Великобритания). Името Обединени нации принадлежи на министър-председателя на
Великобритания Уинстън Чърчил.
Световен ден за борба с Полиомиелита
Отбелязва се от 1985 г. по инициатива на организацията „Ротари интернешънъл“ с
подкрепата на Световната здравна организация. В повечето държави от Европа и Америка децата биват ваксинирани в най-ранна възраст, но милиони деца в Азия и Африка
все още се разболяват от детски паралич. Усилията на международната общност са
насочени към създаването на условия за ваксинация на децата навсякъде.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 15.10.2021 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 5 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɇɚɱɚɥɧɚ
2
ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ I –IV ɤɥɚɫ
ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
1
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ 2
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 92 ɆȿɋɌȺ
38 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
6
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
18 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
1
Ʉɚɫɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
12 Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
3
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɨ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɭɯɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨ
1
ɇɚɱɚɥɧɢɤ ɰɟɯ
ɜɢɫɲɟ
1
Ɇɟɬɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
1
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ
ɋɪɟɞɧɨ
4
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧАТА ЗА КАИН И АВЕЛ

- Кой чакаш...!?
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

Каин и Авел били синовете на първите хора –
Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел – животновъд. Един ден двамата братя решили да принесат
дарове на Бог, от което започнала тяхната трагедия.
Каин дарил плодове от реколтата си, а Авел –
първото си стадо. Бог погледнал по-благосклонно
към дара на Авел, което огорчило дълбоко Каин.
Завистта не давала мира на първородния брат
и след време тя се превърнала в жестока омраза,
която накарала Каин да убие Авел, извършвайки
един от най-големите грехове – братоубийството.
Тогава Господ наказва Каин да работи, като вече
земята няма да му дава сила, а точно обратното –
ще го изморява.

За да не бъде убит, Каин бил белязан от Бог и
заканата била, че който посегне на Каиновия живот,
ще бъде наказан седмократно.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
З АПЛАЩА ЛИ СЕ ОТПУСКА ПРИ
СМЪРТ НА БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА
Кога имаме право на отпуск при смърт на близък
или роднина, в какъв срока
се ползва този тип отпуск,
каква е процедурата, която
трябва да обезпечи работещия и дали се заплаща.
Този вид отпуск се предоставя на работника или
служителя, за да има възможност да присъства на
погребална церемония във
връзка със смъртта на близък
роднина. Съгласно закона,
работодателят е длъжен да
освобождава от работа работника или служителя при
смърт на близък роднина - 2 работни дни.
Работникът или служителят има право на този отпуск за деня на съответното събитие (денят на смъртта) и за следващия го работен ден. Когато денят на
събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът
се ползва в първите 2 работни дни след нея.
Отпускът при смърт на близък роднина се ползва в
работни дни - например, ако лицето в деня на събитието е било на работа, то би могло да ползва следващите
го два работни дни.
Кръгът на лицата, смъртта на които е основание за
ползване на този отпуск от работника или служителя,
обхваща:
- всички роднини по права линия, роднините по
съребрена линия до втора степен - само брат и сестра;
- роднините по сватовство от първа степен - свекър
и свекърва, съответно тъст и тъща.
Степента на родство между роднините се определя
от свързващите ги поколения - майката и синът например са роднини по права линия от първа степен,
защото синът произхожда непосредствено от майката;
Дядото и внучката са роднини по права линия от
втора степен, защото внучката произхожда от сина или
дъщерята на дядото, които са негови (нейни) роднини
по права линия от първа степен, и т.н.
Законът не поставя ограничение в степените на
родство между роднините по права линия, при чиято смърт работникът или служителят има право на
отпуск.
Отпускът се ползва по искане на работещия, отправено до работодателя. Не предвиден образец на
искането за ползване на отпуск, но то трябва да съдържа изричната воля на работника или служителя за
ползването на този вид отпуск, и дните, през които
ще се ползва.
Документите, необходими за ползване на този вид
отпуск, следва да доказват факта на смъртта и наличието на връзка на родство или сватовство между
починалото лице и лицето, което има право да ползва
отпуска. Такива документи са смъртен акт, удостоверение за наследници, удостоверение за граждански
брак. Лицето може да представи на своя работодател
или копие от смъртния акт, или издадения от общината документ - служебна бележка, удостоверяваща
посоченото обстоятелство.
През време на отпуск при смърт на близък роднина
на работника или служителя се изплаща възнаграждение според предвиденото в колективния трудов
договор или по споразумение между работника или
служителя и работодателя. Ако такива няма договорени, тогава възнаграждение не се дължи.
Справка:
чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
чл. 50, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските

ТРЯБВА ЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
В случай, че
и м а т е т р уд о в а
книжка с вписан
трудов стаж, необходимо ли е да ви
се издаде удостоверение за осигурителен стаж, което да послужи при
пенсиониране?
Когато вписаната продължителност на трудовия
стаж в трудовата книжка е заверена с подписите на
главен счетоводител и ръководител на предприятието, и е подпечатана с печата му, не е необходимо да
се издава удостоверение.
Осигурителният стаж ще се зачете по надлежно
оформената трудова книжка, обясняват експертите
от Националния осигурителен институт.
В случай, че няма данни за лицето в предадените
в НОИ ведомости за заплати, тогава се издава удостоверение Обр. УП-17, което да послужи пред съда
за установяване на трудов и осигурителен стаж по
съдебен ред.
Удостоверението се издава въз основа на подадено
в ТП на НОИ заявление по образец, който се намира в
раздел “Формуляри” на интернет страницата на НОИ.

ПРАВАТА НИ
КОГАТО НЕ НИ ИЗПЛАТЯТ ЗАПЛАТАТА
В закона е предвидено задължението на работодателят в установените срокове да плаща уговореното
трудово възнаграждение за извършената работа
В закона е предвидено задължението на работодателят в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
Също така е установена периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение. То следва да се
изплаща авансово и окончателно всеки месец на два
пъти. Законът позволява и договаряне между страните и на друга периодичност.
Когато работодателят не е изпълнил задължението си да изплати цялото трудово възнаграждение в
уговорения срок, той изпада в забава. В този случай
работникът или служителят може да подаде искова
молба пред съответния съд по реда на Гражданския
процесуален кодекс. Производството по трудови
дела е безплатно за работниците и служителите, т.е.
те не плащат такси и разноски. Срокът за предявяване на исковата молба е три години от деня, в който самото възнаграждение е трябвало да се изплати
според уговореното в трудовия договор.
Кодексът на труда предоставя възможност на работника или служителя, на който не е изплатено
трудовото възнаграждение, да потърси съдействие
на контролните органи (Инспекция по труда), вместо да иска съответното изпълнение на задължението
на работодателя по съдебен ред.
Законът чл. 404, ал. 1, т. 8 КТ дава правото на инспекцията по труда да дава задължителни предписания на работодателите за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за
заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за
извършената от него работа.
При неизпълнение на предписанието от Инспекцията по труда е регламентирана и допълнителна облекчена процедура, която да гарантира на работника
или служителя изплащането на възнаграждението
му. По искане на работника или служителя Инспекцията по труда може да предостави копие от влязло
в сила предписание за изплащане на неизплатени
трудови възнаграждения и обезщетения.
Допълнителна възможност за закрила на работниците и служителите, на които работодателят не
изплаща трудовите възнаграждения, е правомощието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ да инициира откриването на производство по
несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за
повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите.
В случай че съдът постанови съдебно решение за
откриване на производство по несъстоятелност, за
работника или служителя възниква правото на гарантирано вземане, което може да бъде търсено по
реда и в сроковете, предвидени в закона.
Справка:
чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда
чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 404, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда

Въпрос: Майка ми е диспансеризирана в онкологично отделение и през определен период от време
трябва да прави изследвания за хромогранин и
октроскенер. До сега е получавала направления
и въпросните изследвания са поемани от НЗОК.
Сега обаче от болницата отказва издаване на
направление за хромогранин тъй като вече било
платено. Вярно ли е твърдението им и хромогранина поема ли се изцяло от НЗОК?
Отговор от НЗОК: 1.Хромогранин e белтък,
който се произвежда от туморни клетки от невроендокринен произход. Маркерът не се поема от
изпълнителите на болнична помощ. Ако се касае за
клинична пътека или амбулаторна процедура (АПр),
той е включен в цената им.
2. Вероятно се касае за Октреоскан (индий в -111
пентетреотиден комплект) е диагностичен агент,
който се използва за сцинтиграфска локализация на
първични и метастатични невроендокринни тумори.
Пациентът се насочва по АПр№ 35 „Сцинтиграфски
изследавния“ с „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ- НЗОК № 8А). Влиза в цената АПр.
Въпрос: Може ли да се закупи кислороден концентратор чрез НЗОК
Отговор от НЗОК: НЗОК не отпуска и не заплаща
за кислородни бутилки.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 25-ти октомври:
ОКТОМВРИ 2021г.
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец септември 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 септември, когато пълният размер на начислените
от работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 октомври.
До 31-ви октомври
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки
на услуги с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, или по чл. 156 от
ЗДДС за доставки на услуги, по които получатели са
данъчно незадължени лица, които са установени или
имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице
няма постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени
лица, и/или вътрешни дистанционни продажби на
стоки на данъчно незадължени лица, подава справкадекларация за предходното календарно тримесечие и
внася дължимия данък.
2. 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, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец септември
и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154, чл. 156 и/или 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.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии,
дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от
ЗДЗП за предходното тримесечие.
Въпрос: Имам питане относно следния казус!
Моят съпруг има в много напреднал стадий парадонтоза. Той е на 41 години и почти няма негов зъб
в устата си. Правихме 3д снимка на челюстта и
от нея стана ясно, че и двете кости горна и долна
са изтънели. Та въпроса ми е разбрах, че ако реши
да си постави импланти или протези здравната
каса може да покрие 50% от цялата сума това
вярно ли е?
Отговор от НЗОК: Дентални дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при
цялостно обеззъбени горна и долна челюсти с горна
и долна цели плакови протези, НЗОК заплаща по договорени цени, съгласно Национален Рамков Договор
2020-2022 за денталните дейности. Цената включва
взимането на отпечатък от лекаря по дентална медицина, както и контролни прегледи за срок от 4 години,
за които пациентът не дължи заплащане, но не включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката ѝ (зъботехническата част).
Въпрос: Счупих тазобедрена шийка от дясната
страна. Сумата по фактура е 2625 лв., като във
фактурата пише Реимбурсна сума от НЗОК - 1435
лв. Бихте ли ми казали какъв е реда за възстановяване на тази сума?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ, само когато те са включени в т.нар. Списък
с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ. Документът
е публикуван на сайта на НЗОК.
Касата заплаща на лечебното заведение стойността
на тазобедрената протеза (във Вашия случай тази
сума е 1435 лв.), отделно от всички дейности, включени в клиничната пътека (изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в
болницата с назначаване до два контролни прегледа
в рамките на 30 дни след изписването).
Всяко медицинско изделие се определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента
зависи от изделието, което е необходимо конкретно
за неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско изделие, той дава сума, която представлява
разликата между стойността на изделието и тази,
заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава
документи (вкл. фактура), в която е посочено за какво
е плащането от пациента.
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7 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА
НА ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ

Листното торене е част
от мероприятията, които
ще ви позволят да отгледате здрави и силни
растения. Кои са обаче
правилата на правилното
листно торене и как да
помогнете на културите
вместо да им навредите?
Ето най-полезните правила за работа.
1. Работете в тихо, мрачно, облачно време, но не и при
дъжд. Не пръскайте вечер, когато слънцето вече е залязло. Желателно е влажността на въздуха в по време на
работа да е повишена. При опръскване в горещо, ясно и
слънчево време хранителният разтвор мигновено изсъхва, като не успява да донесе никаква полза. Освен това
листата могат да получат изгаряния, тъй като капките
влага се превръща в подобно на лупа. Колкото по-дълго
подхранващият състав се намира на повърхността на
листните пластинки, толкова храненето ще постигне
своята цел.
2. Желателно е при обработката с разтвор да използвате
разпръсквачи, които правят много дребни капчици, като
мъгла. Опръсквайте обилно, докато листата се покрият
с дребни капки роса. Стичането на течности не трябва
да се допуска. Колкото по-тънко и фино е опръскването,
толкова попиването на разтвора ще е по-интензивно.
3. Подхранващият състав трябва да покрива цялата
зелена част равномерно. Но основно трябва да обхваща
долната част на листните пластини, тъй като попиващите
устица там са много повече.
4. За обработка използвайте мека, добре престояла
вода (не по-малко от денонощие), която ще попива много
добре в растенията. Много хубаво е и използването на
снежна или дъждовна вода.
5. Торовете, които се използват за листно торене, трябва да бъдат напълно разтворени в течността.
6. За качествено и ефективно опръскване е много важно да подберете правилната концентрация на работния
разтвор. При това трябва задължително да се ръководите
от приложената към препарата инструкция. За да не нанесете вреда на растенията, най-добре е да използвате
по-слаби разтвори. Иначе в резултат на опръскването
могат да се получат изгаряния на листата.
7. Листното торене трябва да се прави по график, като
се прави 3-5 дни след внасянето на торове по обичайния начин в почвата. Може обаче да ви се наложи и да
действате извънредно, когато липсва някакъв елемент
от храненето на растенията, има общ глад, опасност от
нападение на вредители или пък някакви лоши климатични явления, като рязко застудяване.

ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИ

Сушени
плодове,
които може би са малко подценявани, но са
изключително полезни и вкусни са червените боровинки. Те са
чудесна добавка към
овесената каша, извара
с мед и ядки, ястия с
месо, кексове, бисквити, смутита, а можем да
ги хапваме и така.
Сушените боровинки са изключително богати на
антиоксиданти. Те съдържат растителни хранителни
вещества, наречени полифеноли. Според редица проучвания, полифенолите в боровинките са полезни за
здравето на сърцето, пикочните пътища и се смята, че
действат като превенция срещу ракови заболявания.
Това по-специално се отнася за проантоцианидини,
които насърчават здравословните нива на липидите в
кръвта, кръвното налягане, функцията на кръвоносните
съдове и намаляват възпалението в тялото.
Ядки и сушени плодове за отслабване
Редовната консумация на сушени червени боровинки
има ползи за и за здравето на храносмилателната систе-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ма, тъй като плодовете ни осигуряват полезни фибри.
Фибрите спомагат за поддържането на чревния микробиом и насърчават загубата на тегло.
Червените сушени боровинки притежават важен
хранителен елемент, наречен проантоцианини. Тези
важни антиоксиданти, предотвратяват задържането на
нежелани бактерии по стените на пикочните пътища.
В системата ви влизат както добри, така и лоши бактерии, които причиняват различни форми на пикочна
инфекция.
Учени смятат, че вкусните плодове могат да намалят
риска от развитието на рак на гърдата и други форми
на рак. Известно е, че хранителните вещества, съдържащи се в тях, играят основна роля за това.
Може би ще се учудите, но редовната консумация
на сушени червени боровинки (без добавена захар)
подобрява хигиената на устната кухина, като укрепва
зъбите и венците, предотвратява появата на други проблеми като лош дъх и кървене от венците.
Няма как да не споменем и връзката на плодове с
подобреното бъбречно здраве. Сушените червени боровинки са богати на лимонена киселина, за която се
смята, че намалява риска от образуване на камъни в
бъбреците.
Тази суперхрана е богата на аминокиселини и
хидроксипролин, които са необходими на организма
за образуването на колаген, който е важен за красотата на кожата ни. В допълнение, червените боровинки
спомагат за добрата ѝ хидратация. Освен това са богати на витамини А и С, които са не само важни за
кожата, но и за здравето на косата ни.

З АЩО

ДА ДОБАВЯМЕ ЛИМОНОВ СОК
ПРИ ПРАНЕ ?

ВИЖТЕ КАК ОРЕХИТЕ ПОМАГАТ
НА ЗДРАВЕТО

Едни от най-популярните и полезни ядки са орехите.
Всички знаят за това,
но всъщност какво
означава твърдението,
че се отразяват добре
на здравето .
Ореховите ядки са с високо съдържание на омега-3
мастни киселини, което води до снижаване на риска от
сърдечни заболявания. Богати са на витамини А, В1,
В2, В6, фолиева киселина, някои витамини от групата
Р и известно съдържание на витамин С. Те съдържат
и други вещества като калций, мед, цинк и йод.
Ново проучване показва, че включването на орехи в
ежедневното меню в продължение на 2 години влияе
пряко върху нивата на холестерола.
Участие в изследването взимат 636 човека на възраст между 63 и 79 години. Живяли са в Испания и
в Калифорния. Жени са 67% от участниците. Като
цяло не са имали сериозни здравословни проблеми,
но някои са пиели лекарства за високо кръвно и др.
За целта на проучването са разделени на две групи.
Едната не е яла орехи, а участниците в другата група
включват в дневното си меню по половин чаша от
ядките.
В хода на проучването участниците, които са консумирали орехи, са намалили нивата на своя „лош”
холестерол средно с 4.3 милиграма на децилитър и
общия си холестерол средно с 8.5. Това означава с
4.3% и с 6.1%. Наблюдават се разлики според пола,
като при мъжете холестеролът е спаднал със 7.9%, а
при жените – с 2.6%.
Разбира се, известно е, че ореховите ядки са полезни
за здравето. В случая учените се заемат да докажат
тяхното благоприятно въздействие върху човешкия
организъм.
Изследователите обръщат внимание, че резултатите
показват умерен спад и не достигат стойности, които са
характерни при прием на лекарства. Ядките могат да
помогнат, но не и да заменят лекарствените средства.

Всяка добра домакиня има своите тайни за безупречно пране. За жалост, колкото и да се стараем понякога, белите дрехи ни изненадват неприятно. След
изваждане от пералнята те могат да потъмнели или
дори с жълти петна. За щастие, има лесно средство,
което може да ви помогне да запазите белотата на прането. Това е лимоновият сок! Ето как и защо да го използвате в пералнята!
За по-бяло пране
Белите дрехи, кърпи и чаршафи често губят първоначалната си белота. Поради петна, пот, използване на
дезодоранти, пране заедно с цветни дрехи или непочистена пералня, тъканите променят оцветяването си.
ЗДРАВОСЛОВЕН ВАРИАНТ НА
Ако и вие искате да изсветлите допълнително бялото
ПЪРЖЕНИТЕ
КАРТОФКИ БЕЗ МАЗНИНА
пране, може да добавите в пералнята лимонов сок. За
Необходими продукти:
най-добри резултати сложете към обичайния прах за
- 4 големи картофа
бяло пране и 1 чаша пресен лимонов сок, който ще
- 2 белтъка от яйца
действа като допълнително избелващо средство и аро- Сол
матизатор. След това пуснете пералнята и перете дре- Други подправки на вкус
хите си по обичайния начин. Освежаващият ефект ще
Приготвяне: Белтъците
забележите веднага. Прилагайте го редовно за добри се разбиват в голяма купа
резултати.
със солта. Картофите се
За омекотяване
обелват и нарязват на ивици
Лимоновият сок може да се ползва като омекоти- за пържене. Потапят се в белтъците и се нареждат в
тел. Накиснете дрехите в леген с вода, към който сте тава, покрита с хартия за печене.
добавили и 1 чаша лимонов сок. Оставете ги така за
Картофките се пекат във фурна, загрята на 200 °C
няколко часа или една нощ. Тъканите ще станат по- до порозовяване. Преди поднасяне се поръсват с подмеки на допир, а в бонус ще имате и приятно ухание правки на вкус.
на цитрус, на което ще се наслаждавате.
Печените на фурна картофи са много по-полезни от
Премахване на петна
варените, които се смятат за здравословния вариант
Имате прясно петно върху бяла дреха? Можете да на обработката на картофа. Те запазват най-много от
използвате лимонов сок в прането. Капете малко от хранителните вещества в тях - витамините и микроесока върху петното, поръсете със сода бикарбонат лементите. По този начин се избягва калоричността на
и разтъркайте за няколко минути със стара четка за пържения картоф заради поетата мазнина.
зъби. След това оставете дрехата да се накисва за 5 до
Картофите, изпечени без мазнина, пазят диуретич10 минути и изперете по обичайния начин.
ните свойства на кореноплодния зеленчук и смъкват
За почистване на пералня
кръвното налягане. Те са и диетична храна, наред с
Както знаете, за да е прането ви свежо и безупречно варените, съчетавайки най-доброто от двете топлинни
чисто, трябва да почиствате и самата пералня от вре- обработки на картофа - чудесният вкус на пържените
ме на време и да я предпазвате от „твърдата“ вода. За картофки и нискокалоричната, здравословна и диетичцелта към прането може да добавяте лимонов сок или на характеристика на приготвените без мазнина.
лимонена киселина, която също се ползва като домашКогато се пекат пресни картофки, може да не се белят
но средство за почистване на перални, електрически и след старателно измиване да се изпекат с обелките,
кани за топлене на вода и други уреди в бита.
в които са съсредоточени повечето полезни вещества.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа МАЛКА обява
ОБЯВА
РЕКЛАМА
числата от 1 до 9.
(в каре)
(в каре)
(до 76 символа)
2.00 лева

НА

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

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!

Жена попълва фиш в тото пункт.
- Ако спечеля, ще си купя нови обувки.
- А ако не спечелиш?- пита я мъжът ú.
- Ако не спечеля, ще ми ги купиш ти...
Днес бях на интервю във фирма. Мениджър човешки ресурси ми даде един лаптоп и ми каза:
– Опитайте се да ми го продадете!
Взех лаптопа и излязох с него от стаята, а след
това и от сградата. След няколко минути, когато бях
на две пресечки от сградата, ми звънна телефонът
и оня от човешки ресурси истерично закрещя:
– Веднага ми върни лаптопа обратно, ясен ли съм?!
Викам:
– Спокойно бе, 500 лева и е твой.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

