
3 - 9 октомври 2022 г., година (XVIII), 37 /872

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Уважаеми жители на община Сатовча,
Уведомяваме Ви, че в дните от 14 до 

16 октомври 2022 година ще се проведат 
специализирани безплатни медицински 
прегледи организирани в партньорството 
на Общинска администрация – Сатовча, 
Фондация „BCause“ и МБАЛ „Света Со-
фия“ град София с финансовата подкрепа 
на „Филип Морис България“ ЕООД. 
На 14 октомври 2022 година (петък) в 

село Сатовча - за Сатовча и съседни на-
селени места. Прегледите ще се извърш-
ват от медицински специалисти: съдов 
хирург, очен лекар, гастроентеролог и 
ортопед/хирург в сградата на Общината - 
първи етаж. 
На 14 октомври 2022 година (петък) в 

село Слащен - за Слащен и съседни насе-
лени места. Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: съдов хирург, 
очен лекар, гастроентеролог и ортопед/хи-
рург в сградата на Здравната служба.

На 15 октомври 2022 година (събота) в 
село Кочан - за Кочан и съседни населени 
места. Прегледите ще се извършват от ме-
дицински специалисти: съдов хирург, очен 
лекар, гастроентеролог и ортопед/хирург в 
сградата на Училището - първи етаж. 
На 16 октомври 2022 година (неделя) в 

село Вълкосел - за Вълкосел и съседни на-
селени места. Прегледите ще се извършват 
от медицински специалисти: съдов хирург, 
очен лекар, гастроентеролог и ортопед/хи-
рург в сградата на Здравната служба.
Прегледите ще се извършват във време-

то от 10:30 до 12:30 часа и следобед от 
13:30 до 17:30 часа 
Медицинските екипи ще извършват пре-

гледи и ще консултират пациенти. За по-до-
брото консултиране, пациента е необходимо 
да носи налични медицински документи - 
епикризи, изследвания, становища и други.

Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩ
ЗА САНАТОРИУМ

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат 
осигурените за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злопо-
лука и професионална болест лица, за които са били внесени или са 
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – вне-
сени дължимите осигурителни вноски за период от шест последовател-
ни календарни месеца, предхождащи месеца през който се провежда 
профилактиката и рехабилитацията.
Изискването за внесени вноски за шест месеца не се отнася за лица с 

увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или  професио-
нална болест. Хората, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не 
са навършили възрастта за пенсиониране и срокът на инвалидността в 
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е  изтекъл, също имат право на 
този вид парична помощ.
Паричната помощ се изплаща еднократно за една календарна година 

за 10 дни престой, като през 2022г. помощта за всяко правоимащо лице 
включва:
▪ средства за не повече от общо четири основни диагностични и тера-

певтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, 
утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
▪ частична парична помощ за хранене в размер на 7,00 лв. за един 

храноден;
▪ лимит за една нощувка с крайна цена в размер на 20,70 лв.
Ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигу-

ряване се определят средства, които да се разходват за тази дейност по 
условия и ред, регламентирани в Наредба No 1 от 13 февруари 2007 г. 
за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и ре-
хабилитация.

На основание чл.14, Глава трета от Вътре-
шен правилник на Общински фонд „С един 
лев в помощ на болните деца от община Са-
товча”  Ви предоставям следната информа-
ция за второ четиримесечие на 2022 година:
За периода от 01.05.2022 – до 31.08.2022 го-

дина в Общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община Сатовча” са по-
стъпили общо средства в размер на 4284,00 
лева. По решение на Комисията за второ че-
тиримесечие на 2022 година са разходвани 
средства в размер на общо 1240,00 лева за ле-
чението на Орлин Димитров Ковачев от село 
Сатовча.
Общо постъпилите парични средства по 

сметката на Фонда в периода от 01.08.2006 

година до 31.08.2022 година са размер на  180 
871,85 лева. 
Общо изплатените парични средства по ре-

шение на Комисията към 31.08.2022 година 
са 114 668,40 лева. 
Парично подпомогнати от Фонда са общо 

62 деца, от които 23 допълнително.
Към отчетния период наличните средства в 

набирателната сметка на Фонда са в размер 
на 66 203,45 лева. 

Председател на
Комисия към Общински фонд

„С един лев в помощ на болните деца от 
Община Сатовча” и

Кмет на община Сатовча
д-р Арбен Мименов
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Закачило се едно мече в един трънак. Минал 
дървар. Извадил мечето от трънака. Видяла го 
мечката. Рекла му:

— Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. 
— Искаш ли да станем другари?

— Че знам ли?
— Защо бе, човече?
— Ех, как да ти кажа… На мечка вяра да нямаш… 

Ама всички мечки не са все такива я!
Мечката отговорила:
— То и човекът не е за вярване. Ала ти не си 

от тия хора.
Сприятелили се мечката и дърварят. Почнали 

често да се срещат.
Една вечер дърварят замръкнал в гората. Ня-

мало де да спи. Влязъл в мечата дупка. Мечката 
го нагостила.
На сутринта дърварят си тръгнал.
Мечката го целунала и рекла:
— Прощавай, побратиме, че не можах да те 

нагостя, както трябва!
— Не се ядосвай, Мецано — отговорил дърва-

рят. — Много добре прекарах. Едно само не ти 
харесвам. Миришеш на лошо.
Домъчняло на мечката. Рекла му:
— Вземи брадвата и ме удари по главата. Дър-

варят вдигнал брадвата и я ударил полека.
— По-силно, по-силно! — рекла мечката.
Дърварят я ударил по-силно. Потекла кръв. Ала 

мечката нищо не рекла.
Дърварят си отишел.
Минали се години. Веднъж дърварят пак попад-

нал в мечата дупка. Мечката го посрещнала и пак 
го нагостила. На тръгване дърварят рекъл:

— Какво стана, Мецо, раната?
— Коя рана? — попитала мечката.
— Дето те ударих по главата.
— Е-е, тя ме боля, преболя, зарасна и съвсем 

я забравих. Ала тая дума, дето тогава ми рече, 
никога няма да я забравя.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат деца, които са на 11, 

12 или 13-годишна възраст към 15.11.2022г. 
Творбите трябва да отговарят на обявената 
тема за 2022-23 г. „Лидерство чрез Състрада-
ние” (Lead with Compassion).
Авторът надписва творбата си на гърба със 

следната точна информация:
Три имена на участника, навършени години 

и дата на раждане
Постоянен адрес и в кое училище и клас 

учи участника
Три имена на родител/настойник и телефон 

за връзка с участника и/или родителя
Имейл за връзка с участника и/или родителя
Всеки участник може да участва в конкурса 

само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения! 
Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.
Всяка творба трябва да бъде с размер не по-малък от 33х50,8 см и не по-голям от 50х60 

см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!
До конкурса не се допускат триизмерни творби, колажи, апликации или инсталации. Не 

е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи 
или инициали се допускат само на гърба на творбата. Рисунките трябва да се направени 
върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да 
бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите! Творби, направени с 
тебешир, графит или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин 
ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) 
до централата на Lions Clubs International в САЩ. Не ламинирайте творбите!
За децата със зрителни увреждания, които участват с „Есе на мира‟, изискванията са 

eсето по посочената тема „Lead with Compassion“, да бъде не по-дълго от 500 думи, да е 
написано на английски език, с черен химикал от двете страни на листа, както и да не е 
било публикувано досега.
КРИТЕРИИ: Oригиналност, художествени достойнства и изразяване на темата. Пла-

катите преминават през няколко нива: местно/градско, национално и международно. 
На международното ниво съдии от средите на изкуството, активисти за мир, младежки 
организации, образование и медии избират един носител на голямата награда и 23 поо-
щрителни награди.
НАГРАДИ: Дистрикт Управителят на АЛК Дистрикт 130 – България ще връчи следните 

награди на победителите от националния конкурс:
Голяма награда – 300 лв., I награда – 250 лв., II награда – 200 лв., III награда – 150 

лв. Плакатите на националните финалисти ще бъдат популяризирани на националните 
Лайънс инициативи. Отличената с Голяма награда творба ще представлява страната в 
международното състезание.
Победителят в международния конкурс ще пътува и участва в Деня на Lions в ООН 

(New York, USA) за церемония по награждаване, на която ще получи гравиран плакет и 
парична награда $2500. Тук са победителите от предишните години.
Останалите 23-ма победители от международното състезание ще получат парични 

награди в размер на 500 $ и сертификат. Творбите на финалистите ще бъдат изложени на 
обществени места през цялата година. Тук са творбите на всички финалисти от 2021-2022.
Участници, неспазили срока за представяне на творбите, се дисквалифицират. LCI става 

собственик на получените рисунки/есета, достигнали до международно участие. Учас-
тниците дават съгласие LCI да ползва техните имена и снимки за промоционални цели. 
Победителят в международния конкурс и двама члена на семейството му и президента или 
член на клуба-спонсор ще участват в специалната церемония по награждаване в Деня на 
Lions в ООН. Победителят губи право да участва в бъдещи конкурси „Плакат на Мира“, 
спонсорирани от LCI. Участниците приемат тези правила и решенията на журито и LCI. 
LCI може да отмени конкурса без предупреждение по всяко време.
КОНКУРСНИ СРОКОВЕ:
До 1 октомври 2022 г. – Лайънс клубовете в България популяризират конкурса по 

места и ако желаят могат да си закупят комплекти за конкурса от LCI (не е задължител-
но за участие в националното състезание) https://lionsclubsinternational.myshopify.com/
collections/kits/Peace-Poster-Kit   и да запознаят участниците с условията. Клубовете, 
които ще провеждат конкурса да уведомят за това Дистрикт Управителя, за да получат 
допълнителни указания за изпращане на отличените творби.
До 5 ноември 2022 г. – Лайънс клубовете да излъчат победител/и на местно/градско 

ниво и отличените творби (за до 5 проведени конкурса на градско ниво) да изпратят 
според указанията на Дистрикт Управителя. Творби, получени след 15.11.2022 няма да 
бъдат оценявани.

15-27 ноември 2022 г. – Национална конкурсна комисия оценява творбите и определя 
творбата, която ще продължи участие на международно ниво, както и останалите побе-
дители.
До 01 декември 2022 г. – Дистрикт Управителят изпраща отличената с Голямата наци-

онална награда творба за участие в международния конкурс в централата на LCI в САЩ.
02-20 декември 2022 г. - Дистрикт управителят или назначен от него представител 

връчва наградите на победителите от националния конкурс.
01 февруари 2023 г. – От Централата на LCI обявяват победителя в международния 

конкурс. Президентът на клуба, споносорирал Международния победител, ще бъде също 
уведомен.
ДУ, Кабинетът на АЛК Д130 България и Дистрикт комисия „Плакат на мира‟ желаят 

успех на всички участници и изказват благодарност на всички Лайънс членове и приятели 
на конкурса, които с популяризирането и подкрепата му насърчават творчеството у децата.
Допълнителна информация:
 https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster#exhibit.

3 Октомври 2022 година, Понеделник,
Национален празник на Германия 
Националният празник на страната е Деня на 

германското единство - на 3 октомври 1990 г. по 
волята на германския народ и със съгласието на 
страните победителки във войната се провъз-
гласява обединена Германия - Федерална репу-
блика Германия и Германска демократична република стават една държава. 
След разгрома на Германия през 1949 г. се създават 2 германски държави: 
Федерална република Германия (на територията на американски, английски 
и френски окупационни зони) и Германска демократична република (на 
територията на съветската окупационна зона). Западен Берлин е със статут 
на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за федерален президент се избира 
Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард Шрьодер, правителството 

се сформира на 27 октомври 1998 г.
5 Октомври 2022 година, Сряда,
Международен ден на учителя
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, 

който се отнася до статута на учителя, а 
през 1994 г. Организация на ООН по въпро-
сите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) го обявява за Международен ден 
на учителя. Професионалният празник на 
учителя се отбелязва в над 100 държави от 

цял свят. Обявен е с Решение 697/29 септември 2006г. на Министерския съвет. 
6 Октомври 2022 година, Четвъртък,
Годишнина от смъртта на цар Самуил
 Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. Леген-

дата разказва, че сърцето на българския владетел не 
могло да понесе срещата с ослепените му войници. 
Жестокостта на Василий ІІ Българоубиец, заповядал 
да бъдат ослепени 14 хиляди пленени български 
войници, а на всеки 100 бил оставен по един едноок 
за да води останалите, сломила българския цар... Въ-
преки, че при реконструкцията на черепа и скелетът 
на българския владетел (през 1969 г. бяха открити 
останки в саркофаг при разкопки в базиликата „Свети 
Ахил“ на едноименния остров в преспанско езеро) 
показват, че може би цар Самуил е починал на 70-години от тежка рана 
в областта на лявото слепоочие. Българският цар Самуил (неизв. - 1014) 
е провъзгласен за владетел през 997 г. и управлява до 1014 г. В началото 
на неговото управление Самуил управлява съвместно с тримата си братя, 
формално царският титул носи най-големият брат - цар Борис II (но той е 
пленен от ромеите и умира при опит за бягство), така короната отива във 
вторият - Роман, който също умира и от 997г. Самуил става едноличен 
владетел в едно от най-трудните времена в българската история.

МЕЖДУНАРОДЕН  LIONS КОНКУРС
„ПЛАКАТ  НА  МИРА“  2022-23

Асоциацията на Лайънс клубовете от Дистрикт 130-България обявява старта 
на Международния Лайънс детски конкурс „Плакат на Мира” 2022-2023 в 
България и набирането на предложения - тематични рисунки на деца от 11 до 
13 години до 15 ноември 2022г.

Lions Clubs International организира за 35-та поредна година превърналия 
се в традиция международен конкурс за детски рисунки „Плакат на Мира”. 
Годишно в него участват около 600 000 деца на възраст 11, 12 и 13 години от 
над 80 страни, вкл. и от България. Лайънс клубовете спонсорират и организират 
конкурса в своите населени места – училища, школи и др. и излъчват финалисти 
за националния кръг, чиито творби изпращат до АЛК Д130-България.
Темата за 2022-23 година е: „Лидерство чрез Състрадание” (Lead with 

Compassion). Децата знаят колко силно може да бъде състраданието. Те често 
са в състояние да изразят това чувство по-открито от възрастните. Тази година 
каним младите хора да изследват и визуално да изразят мирното бъдеще, което 
състрадателното лидерство може да ни донесе. Състрадателните лидери трябва 
да могат да разбират и споделят чувствата на своите последователи, да могат 
да се поставят на тяхно място преди да вземат правилни решения.
Децата със зрителни затруднения могат да представят Есе за мира на 

същата тема, в същия срок.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  ЛОШАТА  ДУМА



КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 
СТАЖ И ДОХОД ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
Често хората нямат 

нужните документи, за 
да докажат осигурите-
лен стаж или доход при 
пенсиониране. 
В осигурителния ар-

хив на НОИ се съхраня-
ват ведомости за заплати 
и трудовоправни доку-
менти на осигурители-
те, които прекратяват 
дейността си без правоприемник (чл. 5, ал. 10 от КСО).
В качеството си на съхранител на тези архиви НОИ 

удостоверява положен трудов стаж единствено в 
предприятия, които са прекратили дейност и нямат 
правоприемник. Информация за прекратени осигури-
тели, с предадени в НОИ ведомости за заплати, може 
да намерите раздел „Осигурителен архив”/„Справка за 
прекратени осигурители без правоприемник с предадени 
в НОИ ведомости за заплати” на интернет страницата на 
институцията, като достъпът до нея е свободен.
Заявление за издаване на удостоверения за осигу-

рителен стаж/доход се подава във всяко териториално 
поделение на НОИ или регионален архивен център, 
независимо от местоживеенето на лицето и от место-
нахождението на ведомостите. Повече информация за 
процедурата може да намерите в раздел „За клиента“/
„Процедури“ . Компетентният орган за издаване на 
удостоверителните документи е ТП на НОИ.
Какво да направите, ако в гореупоменатата справ-

ка не откриете данни за търсеното предприятие:
При условие че търсеното от Вас предприятие е 

действащ осигурител, може да извършите справка в 
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел, който е публичен и всяко физическо 
или юридическо лице има достъп до него, като може 
свободно да търси и проверява данни на търговци и 
юридически лица с нестопанска цел, вписани в него. 
Ако осигурителят е действащ, следва да се обърнете 
към него на посочения адрес.
Осигурителят е длъжен, по искане на осигурено лице 

или негов представител, да издава безплатно в 14-дневен 
срок документи за осигурителен стаж и/или осигури-
телен доход и/или категория труд за периоди преди 1 
януари 2000 г.
Практиката сочи, че при наличие на тази хипотеза и 

когато лицето е изчерпало всички възможности за осъ-
ществяване на контакт с осигурителя (напр. адрес на 
местопребиваване на управителя на дружеството извън 
страната; при ограничен достъп до помещението, където 
се съхранява първично-отчетната документация; при 
смърт на управителя на дружеството и др.), се прибягва 
до сигнализиране на контролните органи в териториал-
ното поделение на НОИ за съдействие.
Ако изберете този подход, следва да имате предвид, 

че НОИ няма задължение да издирва документация на 
действащи осигурители и такива, които имат правоп-
риемник, както и да установява местонахождението на 
ведомости за заплати на предприятия, които са се прео-
бразували под нова форма на собственост и с различно 
наименование.
Както бе посочено по-горе, информация за всички тези 

обстоятелства може да бъде намерена в Търговския ре-
гистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел, който е публичен и до който всички физически и 
юридически лица имат достъп.
Контролните органи на НОИ нямат правомощия на 

разследващи органи. Те ще извършат същата проверка, 
която и Вие (като заинтересовано лице), а именно – 
проверка в Търговския регистър и регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел; проверка на адрес, 
посочен от осигурителя; проверка по телефон, ако такъв 
е обявен. В редки случай, с оглед специфичните право-
мощия на контролните органи на НОИ да извършват 
проверки на действащите осигурители относно непра-
вилно извършени осигурителни разходи и неправилно 
удостоверяване на осигурителен стаж и осигурителен 
доход, е възможно да разполагат с допълнителна инфор-
мация за даден осигурител и ако такава е налична, ще 
Ви бъде предоставена.
Какви архиви се съхраняват в НОИ
В Националния осигурителен институт се съхранява 

и архивна документация, въз основа на която се издават 
удостоверения за осигурителен стаж/доход на лица, ко-
ито са осигурявани към Съвета за взаимно осигуряване 
членовете на трудово- производителните кооперации 
(СВОЧ на ТПК). Компетентният орган за издаване на 
този вид удостоверителни документи е Централното 
управление на НОИ.

РЕГЛАМЕНТИРА СЕ РЕДЪТ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

ДО 8 ГОДИНИ ОТ БАЩИТЕ
Правителството прие 

промени в Наредбата за ра-
ботното време, почивките 
и отпуските и Наредбата 
за паричните обезщетения 
и помощи от държавното 
обществено осигуряване. 
С измененията в наредба-
та за работното време се 
урежда редът за ползването на отпуска за отглеждане 
на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновите-
ля). Новите разпоредби регламентират документите, 
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До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направени-

те залози и данъка от органи-
затори на хазартни игри и от 
оператори на телефонна или 
друга електронна съобщител-
на услуга за проведени през 
предходния месец хазартни 
игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период -  месец септември.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец септември. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период – месец 
септември изпраща или транспортира стоки от тери-
торията на страната до територията на друга държава 
членка под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 
от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. 
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец септември е извършило вътреобщност-
ни доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани 
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-де-
кларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, 
представляващи част от неговите стопански активи, 
от територията на страната до територията на Северна 
Ирландия под режим на складиране на стоки до поиск-
ване и/или когато през този период настъпи промяна, 
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от 
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
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които бащата (осиновителят) следва да представи в 
предприятието, срокът за подаването им, условията за 
прекратяване на отпуска, както и задължението на ра-
ботодателя да го предостави или да уведоми писмено 
работника или служителя, че отказва ползването му. За 
да излезе в отпуска, бащата (осиновителят) трябва да 
подаде писмено заявление-декларация. Когато отпу-
скът се ползва за първи път, работодателят следва да 
издаде удостоверение.
С измененията в Наредбата за паричните обезщете-

ния и помощи от държавното обществено осигуряване 
се осигурява възможност за отпускане и изплащане на 
парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-го-
дишна възраст от бащата (осиновителя). За целта се 
създават необходимите образци на документи и се ре-
гламентира редът за представянето им в Националния 
осигурителен институт от осигурителите и самоосигу-
ряващите се лица.
Регламентират се и редът за установяване на задъл-

женията за дежурство и за времето на разположение 
на работодателя. Съгласно промените работодателят 
се задължава със заповед да определи длъжностите, за 
които въвежда дежурства, както и да утвърди поимен-
ни графици за тях.

КОГА МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ
С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

ВКС излезе с тълкувателно решение по спорни казу-
си, касаещи прекратяването на трудовия договор
Върховният касационен съд прие тълкувателно ре-

шение по въпроси, свързани с прекратяването на тру-
довия договор от работодателя.
В него върховните съдии тълкуват три от хипотезите 

в чл. 328 от Кодекса на труда, при които работодателят 
може да уволни свой служител с предизвестие – при 
липса на качества за ефективна работа (т. 5), когато не 
притежава необходимото образование или квалифика-
ция (т. 6) и при промяна на изискванията за длъжност-
та (т. 11).
Според него:  
1а. Не е на-

лице основани-
ето по чл. 328, 
ал. 1, т. 6 КТ за 
прекратяване 
на трудовия до-
говор, ако при 
сключването му 
работникът или 
служителят не отговаря на въведените от работодателя 
изисквания за образование или професионална квали-
фикация за изпълняваната работа.

1б. Налице е основанието за прекратяване на трудо-
вия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато при сключ-
ването му работникът или служителят не отговаря на 
въведените с нормативен акт изисквания за образова-
ние или професионална квалификация за изпълнява-
ната работа.

2. Основание за прекратяване на трудовия договор 
на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ е промяната на 
всички изисквания за заемане на длъжността, извън 
тези за образование и професионална квалификация.

3. В заповедта за прекратяване на трудов договор на 
основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ работодателят е длъ-
жен да посочи липсващите качества на работника или 
служителя за ефективно изпълнение на работата чрез 
изброяването им или като посочи начина, по който ра-
ботникът се справя с възложената работа.
Тълкувателното дело е образувано поради наличи-

ето на противоречива съдебна практика при прилага-
нето на посочените разпоредби от Кодекса на труда 
(КТ) от различни състави на Върховния касационен 
съд (ВКС).
В мотивите на тълкувателното решение се казва, че 

сключването на трудов договор при начална липса на 
изискванията на работодателя за определена длъжност 
не е пречка за съществуване на самия договор, а пре-
ценката на работодателя, че определен кандидат може 
да изпълнява възложената работа в интерес на пред-
приятието е възможно да бъде оправдана от гледна 
точка на професионалния опит на работника или слу-
жителя на същата или сходна позиция или от липсата 
на друг кандидат за вакантната длъжност.
Според върховните съдии, ако работодателят се е 

съгласил, че притежаваните от работника или служи-
теля образование и/или квалификация не представля-
ва обективна причина за изпълнението на трудовата 
функция при сключване на трудовия договор, но впо-
следствие е прекратил трудовото правоотношение по-
ради липсата им за заемане на съответната длъжност, 
работодателят всъщност ще се позовава на въведените 
от него изисквания при приемане на работа, за които 
самият той е приел, че не са били пречка да се изпъл-
нява трудовият договор.
Позоваването от работодателя в тези случаи на ос-

нованието за прекратяване на индивидуалния трудов 
договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ за липса на изис-
куемите образование и/или професионална квалифи-
кация ще противоречи на общия принцип, установен 
в чл. 57, ал. 2 от Конституцията, да „не се допуска 
злоупотреба с права и тяхното упражняване, ако то на-
кърнява права и законни интереси на другите“, поради 
което следва да бъде отречено.
Когато при сключване на трудов договор с работо-

дател, който се е съгласил, че притежаваните от работ-

ника/служителя образование или професионална квали-
фикация са достатъчни за изпълняваната работа, но бъде 
установено, че изискванията за заемане на съответната 
длъжност са нормативно установени, което прави невъз-
можно запазването на трудовото правоотношение, рабо-
тодателят може да поиска договорът да бъде обявен за 
недействителен с иск по чл. 74 от КТ.
Според върховните съдии, докато не бъде обявена не-

действителността на трудовия договор с влязло в сила 
решение на съда, ще е налице действително правоотно-
шение, което може да бъде прекратено от работодателя 
на всяко едно от изчерпателно изброените основания за 
прекратяването му, включително и на основанието по чл. 
328, ал. 1, т. 6 от КТ.
В тълкувателното решение се посочва, че съществено-

то различие в основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, 
т. 6 и т. 11 от КТ се проявява по отношение на правните 
последици при прекратяване на трудовия договор. Само 
в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят 
трябва да съблюдава разпоредбата на чл. 333, ал. 1 от КТ, 
която установява предварителна закрила при уволнение-
то на определени категории работници и служители.
Ето защо, когато работникът или служителят попада в 

обхвата на случаите, при които прекратяването на трудо-
вия договор от работодателя е възможно само след пред-
варително разрешение от Инспекцията по труда, е необ-
ходимо да бъдат разграничени хипотезите на чл. 328, ал. 
1, т. 6 и т. 11 от КТ, се казва в мотивите на ОСГК.
Със законодателна промяна от 1992 г. се приема ново 

основание за прекратяване на трудовия договор от рабо-
тодателя с предизвестие – по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ, ко-
ето не дублира съществуващото от 1986 г. уволнително 
основание по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, а въвежда изцяло 
ново, различно основание за прекратяване на трудовия 
договор, при промяна на изискванията за изпълняваната 
работа, извън тези за образование или професионална 
квалификация.
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ има предвид 

промяна на всякакви други изисквания, но не и на тези 
за образование и професионална квалификация, тъй като 
по отношение на тях съществува нормата на чл. 328, ал. 
1, т. 6 от КТ. „Ето защо в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 
от КТ промяната се отнася конкретно до изискванията за 
образование и професионална квалификация, а в другата 
хипотеза по т. 11 – каквито и да са други професионални 
изисквания – трудов стаж, допълнителни нови знания и 
умения, но без да се променят изискванията за образова-
ние и професионална квалификация, т. е. всички остана-
ли изисквания, необходими за изпълнението на трудова-
та функция“, пише в тълкувателното решение.



КАК ДА ПОЗНАЕМ, ЧЕ КЪСНИТЕ МОРКОВИ 
СА ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ?

Оптималните срокове за прибиране на морковите 
зависят от сортовите особености. При ранните сортове 
периодът на вегетация е значително по-кратък (около 
два месеца) и се прибират според необходимостта. Те не 
могат да се съхраняват дълго.
Как да разберем, че е време 

за прибиране на късната ре-
колта моркови?
Ако при цвеклото нещата са 

ясни – трябва да се прибира 
преди замръзване, то при мор-
ковите нещата са по-сложни и 
съществуват различни гледни 
точки. Добрите вкусови качества и продължителността 
на съхранение до голяма степен зависят от сроковете за 
прибиране на реколтата.
Морковите са студоустойчива култура. Най-интен-

зивно започват да увеличават теглото си, хранителните 
вещества, захарите и каротина от края на август и нача-
лото на септември. В този период обикновено нарастват 
на тегло с около 40-45%, а това е доста забележимо 
увеличение. Това се дължи на оттичането на хранителни 
вещества от надземните части към кореноплодите поради 
намаляване на средните денонощни температури с около 
7-8 градуса по Целзий. Тогава може да се забележи и 
началото на повяхване и изсъхване на листната маса.
Морковите могат да издържат до -5 градуса (някои 

сортове и по-ниски), но ненужното задържане в почвата 
не е желателно, защото при температури 4-5 градуса 
оттичането на хранителни вещества към кореноплодите 
се преустановява, както и развитието. Естествено е, че 
в този случай задържането им в почвата няма смисъл.
Не трябва да се чакат и продължителните есенни дъ-

ждове, защото вследствие на големите количества влага 
морковите ще започнат да се напукват, ще придобият 
воднист вкус и ще станат негодни за съхранение.
Когато в летните месеци времето е продължително 

сухо и горещо, тогава не бива да се бърза с прибирането 
на реколтата. Кореноплодите навярно са останали сухи и 
влакнести. Необходимо е да се изчакат по-благоприятни 
условия.
Ако отглеждаме няколко сорта, тогава може и да се 

объркаме с времето за прибиране, а това естествено 
ще повлияе негативно на съхранението им. Най-добър 
ориентир в този случай се оказват кореноплодите. У 
нас се отглеждат по-често сортове от тип Нантски. Те 
се отличават с добри характеристики – кореноплодите 
са с приблизително еднакви размери, устойчиви на на-
пукване, сладък вкус, сочни и с малка сърцевина. Друга 
отличителна черта е това, че в състояние на зрелост имат 
тъп връх. Когато той е остър, това показва, че трябва да 
им се даде още малко време за съзряване.
Морковите се нуждаят от сериозни грижи през август 

и септември. Трябва да се полива и плеви навреме, както 
и да се подхранват с калий. Необходимо е да се следи 
и за вредители. Ако по върховете на листата се появят 
червени или кафяви петна, това вероятно е сигнал за 
наличие на морковена муха и мерките са наложителни.
През септември трябва да се направят две подхранва-

ния с калий с интервал от 1,5-2 седмици. Това е важно, 
защото ще доведе до подобряване на вкусовите качества 
на кореноплодите и те ще се съхраняват по-добре. Пре-
дозиране също не е желателно. То не е толкова опасно 
както с азотните, но не бива да се прилага повече от 
60-80 g на 10 л вода.
Изваждането на морковите се прави в сухо и топло 

време, като се внимава да не се нараняват, защото ко-
жицата им е много нежна, а раните зарастват трудно. Те 
стават обект на нападение от възбудители на гнилостни 
процеси.
Надземните части се отстраняват незабавно след из-

важдане на морковите, за да се предотврати повяхване. 
Листата изпаряват много влага, а кореноплодите бързо 
губят еластичност.
В слънчево време не трябва да се оставят на лехите 

за просъхване след изваждане, защото повяхват бързо. 
Целесъобразно е да се пренесат на сянка.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЯБЪЛКИТЕ, 
ТАКА ЧЕ ДА ОСТАНАТ ХРУПКАВИ

Почти настъпи моментът, в който ще се сбогуваме 
с летните сезонни плодове, които ще отстъпят място 
на есенните дарове на природата. Ябълките са едни от 
тях. Сезонът им вече е тук. Сладки, хрупкави, сочни 
и в такова огромно разнообразие, ябълките са един от 
най-полезните плодове. Те са трайни и издръжливи. 
Могат да се консумират пресни, както и да се включ-
ват в различни рецепти.
Ако отглеждате ябълки в градината си или се въз-

ползвате от сезонността им и си ги купувате от пазара, 
едно е сигурно – въпреки че са траен плод, ябълките 
омекват и губят хрупкавостта и сочността си, ако се 
съхраняват дълго, особено по неправилен начин.  
Когато съхранявате ябълките си за дълъг период от 

време, по тях започват да се образуват кафяви петна, 
които издават признаци на гниене. След това ябълките 
започват да омекват и да губят хрупкавостта си. 
За да удължите трайността на ябълките и да ги за-

пазите сочни и хрупкави за по-дълго, вижте няколко 
хитри трика за съхранението им. 
Цели ябълки 
Има различни начин за съх-

ранение на цели или нарязани 
ябълки. Ако имате цели ябълки 
в по-голямо количество, които 
искате да съхраните за по-дълго, 
трябва да ги предпазите от пряка 
слънчева светлина. Поставете ги на тъмно, сухо и 
проветриво място. Слънчевата светлина ускорява 
процесите на зреене. Ако ябълките вече са добре уз-
рели това означава, че ще започнат процеси на гниене. 
Друго подходящо място е чекмеджето в хладил-

ника. Там температурата е по-ниска, а влажността 
по-подходяща за съхранение на плодове и зеленчуци. 
За допълнителна сигурност можете да увиете всяка 
ябълка в отделен къс хартия, за да намалите съпри-
косновението между тях. Това ще удължи свежестта и 
ще запази хрупкавостта им. Съхранени по този начин, 
ябълките могат да издържат свежи до 6 седмици. 
Важно е да не ги съхранявате в близост до други 

плодове, защото всички те освобождават етилен – газ, 
който ускорява гниенето.
Нарязани ябълки 
Ако сте нарязали ябълки, които не сте успели 

да изядете и са ви останали, можете да запазите и 
тях. Поставете ги в плътно затваряща се найлонова 
торбичка с цип и ги сложете в хладилника. Можете 
да използвате пресен лимон или лимонов сок, за да 
предпазите ябълковите резени от покафеняване.
Втрийте малко лимонов сок в тях. Това ще ги пред-

пази от бързо скапване. Лимонът има свойството да 
блокира окисляването и гниещите процеси. Не се 
притеснявайте, че ябълките ви ще имат леко лимонов 
вкус – това ще ги направи още по-свежи. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

Един млад мъж се явява на изпит за полицай. 
Вечерта се прибира вкъщи радостен.

- Тате, тате, приеха ме. Вече съм полицай.
- Чудесно, мойто момче. Трябва да го отпразну-

ваме.
Седнали на масата да празнуват.
- Какъв беше въпроса на изпита сине – попитал 

бащата.
- Колко е 3 по 7? И аз отговорих 20.
- Но сине, 3 по 7 е 21.
- Може и така да е тате, но аз бях най-близо до 

верния отговор.

МЕКОЛИСТНО  ШАПИЧЕ 
През есента, край 

планинските потоци 
расте  Меколистно-
то шапиче или още 
наричано  Дамска 
мантия, на латински 
/Alchemilla vulgaris/. 
От всичко, което се 
среща по алпийските ливади - орхидеите /Orhidei/, 
арниката /Arnika/, аконитините /Aconitum/ и облаци-
те от пеперуди, това растение е може би най-малко 
впечатляващото – старо градинско растение. Но 
когато листата му се покрият с капчици вода, то 
поразява с блясъка си.
Има три основни вида Меколистно шапиче, които 

са широко достъпни. Alchemilla mollis от Кавказ е 
най-известният вид с лилаво-жълтите си цветове. 
Alchemilla erythropoda идва от Карпатите и Балкани-
те и има синьо-зелени листа и жълти цветя. И накрая, 
мантията на алпийската дама Alchemilla alpina, която 
има деликатни сиво-зелени листа, оградени със сре-
бро, и малки жълто-зелени цветя.
Многогодишно тревисто растение е, с пълзящо 

коренище. От семейство Rosaceae – Розоцветни. В 
България обитава тревисти места и скални сипеи, в 
зоната на буковия пояс, където се среща по единично 
или на малки групи. Меколистното шапиче е защитен 
вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Популацията на вида се намира в границите на 

национален парк Централен Балкан, на територията 
на резерват Джендема. Попада в защитената зона 
от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в 
България. Съхранява се по метода „ex-situ“, в „Ин-
ститута по ботаника“ към Българската Академия 
на Науките.
Името Alchemilla е свързано с думата „алхимия“. 

В миналото се е смятало, че водните капки, които 
се образуват върху листата, са най-чистата форма на 
водата и могат да превърнат неблагородните метали 
в злато. Смятало се за магическо растение и все още 
се мисли така.
Билкарите го предписват при различни състояния. 

Меколистното шапиче е предимно билка за жени, 
неслучайно го наричат още Дамската мантия. То 
има противовъзпалителни и стягащи свойства /спира 
кръвоизливи/, както и регулира менструацията.
Често се използва в края на бременността за укреп-

ване на матката, обикновено се предписва като чай 
от Меколистното шапиче, приготвен от цветовете на 
растението (макар, че е хубаво да се консултирате с 
билкар, преди да започнете да го ползвате). Ползва 
се в традиционната медицина за лечение на много 
гинекологични заболявания. Антиоксидант е.
Търговските лекарства Herba Alchemilla предиз-

викват бърза регенерация на кожния епител и имат 
противовъзпалително действие. Билкарите използ-
вали Дамската мантия за лечение на чернодробни 
заболявания и стомашно-чревни разстройства. Меко-
листното шапиче се използва и при различни обриви, 
порязвания или ухапвания от насекоми, като гаргара, 
облекчава възпаленото гърло, кървящи венци и др.
Ако имате ограничено пространство на балкон или 

нещо подобно, струва си да изберете или Alchemilla 
alpina, или Alchemilla erythropoda, тъй като тези 
видове „джуджета“ достигат височина само около 
петнадесет сантиметра и могат лесно да се държат 
в саксии, докато Alchemilla mollis достига около 45 
см височина и е поне толкова широко.
В градината те се справят най-добре, когато се 

засаждат в предните редици и най-добре им понасят 
влажните почви в полусянка, но ще оцелеят и при 
суша, и при пряко слънце.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

БАНИЧКИ  СЪС  СИРЕНЕ   
Продукти: • кори за баница - 

500 г, • сирене - 300 г, • яйца - 4 
бр., • кисело мляко - 200 г, • олио 
- 100 мл, • бакпулвер - 1 пакетче, 
• сол - на вкус
Приготвяне:  
В подходяща купа пригответе плънката за баничките.
Първо, натрошете на ситно сиренето, после приба-

вете яйцата и киселото мляко и бакпулвера. Налейте 
олиото и прибавете сол на вкус. Разбъркайте добре 
до получаването на еднородна смес.
Взимате една кора, сгъвате я по диагонал, така че да 

се получи триъгълник и намазвате с 1 с.л. от сместа 
основата - широката част.
Прихлупвате двата края, така че да се получи плик, 

слагате още една лъжица от сместа и навивате като 
пуричка.
Повтаряте до изчерпване на продуктите. Баничките 

слагате една до друга в предварително намазнена тава.
С остатъка от плънката намазвате баничките със 

сирене и печете в загрята на 200 градуса фурна до 
златисто.


