
НЕКА ДОБРОТО ПРОДЪЛЖИ 2022 
Организираната от Общинска адми-

нистрация – Сатовча благотворителна 
кампания по набиране на средства за 
децата сираци и деца с трайно увреж-
дане до 16 годишна възраст, за трети 
пореден път се провежда под надслова  
„Нека доброто продължи!“.
До заключителният етап от кампани-

ята ще се организират различни по вид 
мероприятия и базари, които да подпо-
могнат набирането на средства.  Жела-
ещите да бъдат част от инициативата 
могат да дарят средства всеки делни-
чен ден в сградата на Общинска адми-
нистрация - 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.
 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! - апелира кметът на общината 
д-р Арбен Мименов

Семейства на деца, записани в първи и осми клас 
за учебната 2022/2023 г., получиха право на предви-
дената еднократна помощ от 300 лв. Тази финансова 
подкрепа се изплаща на всички родители на първок-
ласници и осмокласници от държавни и общински 
училища, кандидатствали за този вид подпомагане, 
независимо от техните доходи.
Финансовата подкрепа помага на родителите да за-

купят без затруднения част от основните пособия и 
дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при 
положение, че детето живее постоянно в страната 
и не е настанено за отглеждане извън семейството. 
Предоставя се и за ученици, настанени в семейства 
на роднини и близки и в приемни семейства, както и 
на настойник/попечител.
Сумата се изплаща на два пъти – първата полови-

на след влизането в сила на заповедта за отпускане-
то, а втората – в началото на втория учебен срок, но 

само ако детето продължава да посещава училище, освен ако това е невъзможно пора-
ди здравословното му състояние. Вече отпуснати средства подлежат на връщане, ако 
ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок или ако в рамките на 
един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
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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

СС й

На 24 ноември 2022 г.  се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет – Сатовча, 

прие:
- Годишен план за ползване на 

дървесина от общинските горски 
територии – собственост на община 
Сатовча, за 2023 г.;

- Годишна програма за развитие 
на читалищната дейност на те-
риторията на община Сатовча за 
2023 г.;

- актуализация на Поименния 
списък за капиталови разходи на 
община Сатовча за 2022 г.;

-  актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, 
през 2022 г.
Общинският съвет даде съгласие:
- за предоставяне за безвъз-

мездно ползване и управление 
на общински имот – помещение, 
находящо се на първи етаж от 
сграда бивша поликлиника в село 
Сатовча, с площ 121.00 кв. м и една 
гаражна клетка с площ 18 кв. м, 
изградена в УПИ I-534 от кв. 42 по 
плана на село Сатовча, за нуждите 
на Център за спешна медицинска 
помощ – гр. Благоевград, филиал 

за спешна медицинска помощ село 
Сатовча;

- за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на:

•  имот  с  иден тификатор 
67270.32.82 по КККР, землище 
Слащен, с площ 254 кв. м, начин 
на трайно ползване изоставена 
ливада;

•  имот  с  иден тификатор 
10046.4.351 по КККР, землище 
Ваклиново, с площ 2561 кв. м, 
начин на трайно ползване друг вид 
земеделска земя; 

- за изработване на Подробен 
устройствен план – план застро-
яване (ПУП-ПЗ) за промяна на 
предназначението на имот с иден-
тификатор 65440.43.39, местност 
Батала, землище на село Сатовча, 
община Сатовча, от начин на трай-
но ползване земеделска територия 
– нива, в начин на трайно ползване 
Смф – за автомивка, бързо хранене, 
авторемонтна работилница, жили-
ща и гаражи;

- за предоставяне на имот, при-
добит от Общината на основание 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на 
наследниците на Пемба Арунова 
Ибишева – бивш жител на село 
Кочан. 

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 101

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
ПО СЛУЧАЙСТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК – 

8-МИ ДЕКЕМВРИ
Уважаеми студенти,
Приемете моите и на 

екипът ми поздравления 
по случай 8-ми
декември – Празникът 

на българските студенти.
Празник, вълнуващ и 

изпълнен с много положи-
телни емоции. Празник, в 
който с удоволствие се ос-
тавяте на вихъра на купо-
на, веселието и радостта.
Пожелаваме ви здраве, 

търпение и упоритост в 
начинанията, за да устоите 
на трудностите и постигнете желаният от вас успех с лекота.
Винаги вярвайте в себе си и във възможностите си!
Вие сте нашата надежда и бъдеще!
Честит празник!

Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча



Всеки има своите тревоги и страхове. Понякога те 
са неоснователни, защото са създадени от нашето 
въображение. Страхуваме се за неща, които може 
да ни се случат. Страхът пречи да се фокусираме 
върху хубавото, да продължим напред, да намерим 
решение в трудни ситуации.
В рубриката ни „Притчи“ споделяме една поучи-

телна притча.
Страх и тревога
Един ден пред портите на голям град се появила 

смъртта.
– Какво ще правиш тук? Защо си дошла? – попи-

тал я един войник от градската стража.
– Днес съм дошла да взема сто души – отговорила 

Смъртта.
– Но това е ужасно! – извикал войникът.
– Какво да се прави... такава ми е работата – 

казала Смъртта и влязла в града.
Войникът веднага тръгнал из улиците и започнал 

да предупреждава хората за грозящата ги заплаха. 
Но в края на деня се оказало, че са умрели не сто, 
а хиляда души.

Вечерта, когато си тръгнала, войникът спрял 
неканената гостенка и я попитал мрачно:

– Ти каза едно, а се случи съвсем друго. Защо 
прибра толкова много хора?

– Аз удържах на думата си и взех само онези сто 
души, за които бях дошла. Страхът и тревогата, 
които ти причини, взеха останалите...

годишен празник на Университета се предлага датата 3 октомври, на която се предвижда 
и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. На заседанието си от 2 ноември 
1902 г. Академичният съвет определя деня на св. Седмочисленици – 25 ноември за 
празник на Висшето училище. В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв път е 
записан текстът, че 25 ноември, денят на св. Климент Охридски, 
става патронен празник на Университета. 

9 Декември 2022 година, Петък,
Зачатие на Св. Анна
 В календара на православната църква този празник е тясно 

свързан с празника на Рождество на Пресвета Богородица. На него 
се почита зачатието на Св. Анна - майка на Богородица. Св. Анна 
се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, 
закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Дълго 
време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало 
да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, считано за 
Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и 
надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария. Църк-
вата почита света Анна няколко пъти в годината: на 8 септември и 9 декември, когато 
празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме Нейните родители 
- св. Йоаким и св. Анна. И на 25 юли - денят на успението (смъртта) й. 

10 Декември 2022 година, Събота,
Годишнина от падането на Плeвен 
Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна 

битка в хода на Руско- турската война (1877–1878). 
В нея османските сили задържат в продължение на 
почти пет месеца град Плевен, обсадени от числено 
превъзхождаща ги армия на Русия, Румъния и Фин-
ландия, като с това забавят руското настъпление в 
Тракия. Осман Нури паша, наричан още Осман ал-
Гази остава в историята със защита на Плевен срещу 
руски войски по време на Руско-турската война. Осман паша е възпитаник на Военна 
академия в Константинопол през 1853 г. постъпва на служба в кавалерията, участва 
в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан (1860 г.), на о. Крит (1866 - 1869 т. 
) в Йемен (1871 г.). В началото на Сръбско турска- та война през 1876 г. Осман паша 
получава командването на корпус от 35 000 души, който е базиран във Видин. Но с 
избухването на Руско турската война през лятото на 1877 г. армията на Осман паша е 
прехвърлена на изток, за да блокира преминаването на река Дунав от руснаците. Осман 
паша не успява да достигне навреме до Никопол и затова избира стратегически да се 
укрепи в Плевен. Под командването му града остава непревземаем в продължение на 
5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но не успява да проникне в града, 
затова го обсажда и блокира вътре турския гарнизон. На 10 декември 1877 г. Осман паша 
прави опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Обозите тръгват да пресичат 
река Вит на няколко места, но след първоначалния успех срещат силен отпор. Заедно с 
войските има много цивилни, именно от тях падат най-много жертви - предимно жени 
и деца. Обкръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съпротива 
са безсмислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и запази живота на 
войниците от своята 20 000 армия - със сълзи на очи той дава заповед да се прекрати 
стрелбата и да се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на генерал Иван 
Ганецки. След завръщането си от руски плен Осман паша заема почетни длъжности в 
султанския двор и четирикратно е военен министър на Османската империя.

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД СТАРТИРА ТРАДИЦИОННИЯ
ДЕТСКИ КОНКУРС „НАЙ КРАСИВО ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА“
От 18.11.2022 г., „Български пощи“ 

стартират традиционния детски кон-
курс „Най красиво писмо до Дядо 
Коледа“. Крайният срок за изпращане 
на писмата е 16 декември 2022 година.
Условията за участие в конкурса са 

правилно изписан адрес на подателя, 
за получател да бъде посочено само 
„За Дядо Коледа“ и да бъде заплатена 
пощенската услуга. Всички писма, 
отговарящи на условията, ще получат 
отговор лично от Дядо Коледа, а най-
оригиналните и красиви писма ще 
получат и подаръци от него.
Адресът на подателя трябва да се посочи единствено на плика. Той ще е необходим 

на организатора на конкурса за осъществяване на обратна връзка с участниците.
С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в 

съдържанието на самото писмо да НЕ се посочва адрес на подателя. В съдържанието 
на писмото е необходимо да се напишат само двете имена на детето - участник.
Отличените писма, (без пликовете с адреса на подателите), след приключване на 

конкурса, ще бъдат предадени за съхранение на ДА „Архиви“.
Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ писма (с рисунки, сти-

хове, апликации и други) стават притежание на организатора на конкурса – „Български 
пощи“, който могат да ги използват  по избран от него подходящ начин.
Няма ограничения за това как да изглеждат детските писма. Могат да са ръкописни, 

печатни или придружени от ръчно изработени изненади - това е лично решение на децата.

5 Декември 2022 година, Понеделник, 
Годишнина от рождението на Уолт Дисни 
На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, 

американски режисьор на документални и мултипли-
кационни филми. Създател на един от най-популярните 
анимационни герои - Мики Маус.

6 Декември 2022 година, Вторник,
Ден на банкерa
Отбелязва се с ре-

шение на Асоциацията на търговските 
банки в България (дн. Асоциация на бан-
ките в България) и на Българска народна 
банка от 1992 г. на църковния празник 
Св. Николай, архиепископ. Мирликийски, 
Чудотворец (Никулден). За първи път се 
чества през 1992 г. в параклиса на сградата 
на Българска народна банка с панахида за 
загиналите банкови служители през вой-

ните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Според легендата Св. Николай, 
освен покровител на рибарите и мореплавателите, е покровител и на банке-
рите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, който помагал на 
бедни и безпарични, като раздавал богатството си, но гледал тези, на които 
правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че 
Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял 
търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. 

Hикулден
На този ден Българската пра-

вославна църква почита паметта 
на Свети Николай Мирликийски 
Чудо- творец (Никулден) с голям 
църковен празник. Свети Николай, 
архиепископ Мирликийски е един 
от най- почитаните християнски 
светци. Покровител е на моряците 
и рибарите, и на банкери. Народ-
ната традиция повелява обредният 
Рибник и хлябовете се освещават 
в църква или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата 
част от рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря. 
Трапезата на Никулден не се вдига през целия ден и е на разположение на 
гостите. Свети Никола е покровител не само на тези, които са кръстени на 
името му, той е личен и семеен покровител, на който се урежда семейно 
родов празник, наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят 
роднини, кумове и съседи, и се освещава голяма трапеза, която завършва с 
песни и веселба. След прикадяването свещеникът взима опашката на обвития 
в квасено тесто шаран. Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се 
изгарят, закопават в земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се 
опази и умножи плодородието и семейното благополучие. Костта от темето 
на шарана, която е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, възрастните 
жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. В 
деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва 
да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб.
На Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина. 

8 Декември 2022 година, Четвъртък
Студентски празник
 Студентският празник - 8-ми декември 

се чества в България от 1916 г. Свети 
Климент Охридски. 8-ми декември е 
денят на свети Климент Охридски по 
нов стил на календара. Българската 
православна църква празнува деня на 
свети Климент Охридски по стар стил 

(25 ноември). Свети Климент Охридски е един от Светите Седмочисленици 
и е считан за покровител на българското висше образование. През 1897 г. за 
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СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА  ЗА  СТРАХА  И  ТРЕВОГАТА



компетентен да одобри заявлението е управителят на 
НЗОК, когато тази стойност надвишава 1 000 лева, или 
директорът на РЗОК, когато стойността на ПСПСМИ, 
съответно ремонта е по-ниска от 1000 лева. Заявлението 
се подава чрез информационната база данни по чл. 108а, 
ал. 1 от Закона за здравето в рамките на процедурата по 
издаване на медицинския документ, с който се определя 
конкретните нужди от ПСПСМИ. Заявлението за ремонт 
се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обра-
тна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или 
по електронен път съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) No 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация 
и удостоверителните услуги при електронни трансакции 
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/
ЕО и на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги. В заявлението се посочват 
представените от лицето медицински документи, необ-
ходими за предоставянето на ПСПСМИ. По подадените 
заявления се извършва предварителен контрол за съот-
ветствие с изискванията по спецификацията и специфи-
кацията-списък, по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона 
за медицинските изделия, утвърдени от НЗОК, в които са 
определени медицинските условия, експлоатационните 
срокове и необходимите медицински документи за пре-
доставянето на всяко конкретно ПСПСМИ, както и стой-
ността, заплащана от НЗОК. Заявленията се одобряват 
в 7-дневен срок от подаването им. Лицето с увреждане 
получава съобщение за резултата от процедурата по 
разглеждане на заявлението по реда съответно на чл. 
18а, ал. 4 и ал. 7–10 от Административнопроцесуалния 
кодекс. Дейностите по предоставяне, отчитане, контрол 
и заплащане на ПСПСМИ за хората с увреждания се 
извършват автоматизирано чрез специално създаден в 
НЗОК специализиран софтуер, с което да бъдат улеснени 
лицата да упражнят правото си на достъп до нужното 
им ПСПСМИ. Регламентирано е хората с увреждания 
да получават съответните ПСПСМИ, в т.ч. тяхното 
изработване или ремонт, само от лица, вписани в регис-
търа, воден и поддържан от Изпълнителната агенция по 
лекарствата и сключили индивидуален договор с НЗОК. 
Запазва се досегашната възможност за получаване на па-
рична компенсация за пътни разходи в страната, когато 
индивидуално определените с медицинския документ 
ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, изработени 
или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на 
лицата е необходимо. Паричната компенсация се изпла-
ща от дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията 
за социално подпомагане след подаване на заявление 
от правоимащото лице. Във връзка с гореизложеното 
можете да се обърнете към НЗОК или РЗОК, или към 
органите на медицинската експертиза, определящи 
необходимостта от конкретно ПСПСМИ, което да Ви 
бъде предоставено след като спазите всички нормативно 
установени изисквания за това.

Въпрос: В момента имаме одобрен лимит за по-
мощни средства от здравната каса след прекаран 
инсулт. Количката и дюшек, които ни предлагат в 
магазините за помощни средства и от които могат 
да се ползват лица до 120 кг. На нас ни е необходима 
количка за тежки хора над 150 кг. Това което ни се 
предлага не е възможно да се ползва от инвалида и все 
още не сме усвоили лимит, тъй като бихме желали 
да уточним, има ли друга възможност за количка, 
която да може да се използва от тежки хора?
Отговор: Важно е да отбележим, че от 01.07.2022 г 

. настъпиха промени в нормативната уредба, свързани 
с дейностите по предписване, отпускане, заплащане и 
контрол на помощни средства, приспособления, съо-
ръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората 
с увреждания от Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) и Регионалните здравноосигурителни 
каси (РЗОК) в страната. Дейностите по предоставяне, 
отчитане, контрол и заплащане на ПСПСМИ за хората с 
увреждания се извършват автоматизирано чрез специал-
но създаден в НЗОК специализиран софтуер, с което да 
бъдат улеснени лицата да упражнят правото си на достъп 
до нужното им ПСПСМИ. Регламентирано е хората с 
увреждания да получават съответните ПСПСМИ, в т.ч. 
тяхното изработване или ремонт, само от лица, вписани 
в регистъра, воден и поддържан от Изпълнителната аген-
ция по лекарствата и сключили индивидуален договор с 
НЗОК. В тази връзка можете да се обърнете към НЗОК 
или РЗОК, или към органите на медицинската експерти-
за, определящи необходимостта от конкретно ПСПСМИ, 
което да бъде предоставено на лицето след спазване на 
всички нормативно установени изисквания за това и към 
търговците на ПСПСМИ сключили договор с НЗОК.

Въпрос: Пенсионер съм с намален слух и имам 
отпуснат слухов апарат, като осигурен. Изми-
нали са 5 години откакто го ползвам. Въпросът 
ми е, имам ли право на нов слухов апарат и каква 
сума се отпуска, ако имам право.
Отговор: Важно е да отбележим, че от 01.07.2022 

г . настъпиха промени в нормативната уредба, 
свързани с дейностите по предписване, отпускане, 
заплащане и контрол на помощни средства, прис-
пособления, съоръжения и медицински изделия 
(ПСПСМИ) за хората с увреждания от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Регионалните 
здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната. Съ-
образно новият механизъм за финансиране и пре-
доставяне на ПСПСМИ, хората с увреждания имат 
право на ПСПСМИ извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване, определени индивидуално с 
медицински документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК, 
въз основа на конкретните им нужди и съгласно 
спецификация, утвърдена от НЗОК. Предвидено е за 
предоставянето на ПСПСМИ, съответно за тяхното 
изработване или ремонт, човекът с увреждане или 
неговия представител, след получаване на съот-
ветния медицински документ, да подава заявление 
до управителя на НЗОК чрез директор на РЗОК, 
съответно до директор на РЗОК. В зависимост 
от стойността на ПСПСМИ, съответно ремонта, 

КОЙ РАБОТОДАТЕЛ ИЗПЛАЩА
ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
В Кодекса на труда няма 

предвидени ограничения за 
работници или служители, 
които са придобили право 
на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, да продъл-
жат да работят по трудовото 
си правоотношение.
Работодателят има право 

да прекратява трудовия договор на работника или 
служителя при придобиване право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, но не е длъжен.
Ето защо не са рядкост случаите, в които работещите, 

макар и придобили право на пенсия, без да се пенси-
онират, напускат настоящата си работа, започвайки 
веднага нова такава в друго предприятие, което няма 
общо с предишното, а често и на различна позиция от 
досегашната.
В подобни случаи, когато работещите решат да 

упражнят правото си на пенсия, обикновено изискват 
обезщетението си при пенсиониране от последния ра-
ботодател, при когото са работили. От кой работодател 
обаче се дължи обезщетението при пенсиониране – от 
работодателя, при прекратяване на трудовото право-
отношение, при когото работникът или служителят 
първоначално е придобил право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст, или работникът или служителят, 
съобразно своя интерес, може да претендира изплаща-
не на обезщетението при прекратяване на трудовото 
правоотношение от последващ работодател? Отговор 
на въпросът дава д-р Тодор Капитанов, експерт в сфе-
рата на трудовото право.
Работникът или служителят следва да реализира 

правото си на обезщетение при този работодател и по 
това правоотношение, при действието на което е въз-
никнало правото му на пенсия. Това означава, че обез-
щетението при пенсиониране се дължи от работодателя 
при прекратяване на трудовото правоотношение, при 
когото първоначално е придобито правото на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст.
Ако впоследствие работникът или служителят 

отново постъпи на работа, независимо дали се е пен-
сионирал, при следващото прекратяване на трудовото 
правоотношение, той няма право на това обезщетение. 
Претенцията спрямо работодателя, при когото правото 
е първоначално възникнало обаче се запазва на общо 
основание, стига да не е погасена по давност.
Ако работникът или служителят е придобил право на 

обезщетение при пенсиониране при предходно прекра-
тяване на трудовото правоотношение, той няма право 
на обезщетение на същото основание от следващия 
работодател, като без значение е обстоятелството дали 
той реално е получил обезщетение при предходното 
уволнение. От значение е обстоятелството, че той 
вече е придобил правото на обезщетение пред другия 
работодател.
Припомняме, че в кодекса на труда изрично е записа-

но, че при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като работникът или служителят е придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
придобил при същия работодател или в същата група 
предприятия 10 години трудов стаж през последните 
20 години – на обезщетение в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Законът 
изрично казва, че това обезщетение може да се изплаща 
само веднъж.
Справка:
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

КОГА СЕ ИЗПЛАЩА ПЕНСИЯ
С ПЕНСИОНЕН ЗАПИС

Пощенската стан-
ция изплаща суми от 
пенсия и по изготвен 
от Териториалното 
поделение на НОИ 
пенсионен запис.
Този начин се из-

ползва много често, 
а именно: при всяко 
отпускане на пенсия 
първото плащане винаги се извършва с пенсионен 
запис; когато има набрана сума от неполучени пен-
сии за повече от 6 месеца; когато по различни причи-
ни е необходимо доплащане към пенсията за няколко 
месеца, за част от месеца или за текущия месец, ако 
пенсията е била спряна по нареждане на ТП на НОИ.
Пенсионният запис се изготвя от ТП на НОИ, 

след което се предава за изплащане в пощенската 
станция.
Пощенската станция уведомява пенсионера за на-

личието на пенсионен запис. Сумите от пенсии, пре-
ведени с пенсионен запис, се изплащат чрез елек-
тронния изплащателен картон на пенсионера при 
поискване в 20-дневен срок от неговото получаване 
в пощенската станция.

 Ако пенсионният запис не се изплати на лицето в 
20-дневен срок, той се връща от пощенската станция 
на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отно-
во изпратен неполученият пенсионен запис, е необ-
ходимо лицето да уведоми съответното ТП на НОИ.
С пенсионен запис на наследниците се изплащат 

и неполучени суми за пенсия от починал пенсионер.
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До 10-ти декември: 
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.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2022г.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОКАЗАНА И ПРЕЗ СИСТЕМАТА 

ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (СЕУ)
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кан-
дидатите по схемите за обвързано подпомагане за 
плодове и зеленчуци за Кампания 2022 г. да докажат 
произведената и реализирана от тях продукция (пло-
дове и зеленчуци) и електронно през Системата за 
електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед № 03-
РД/5175 на изпълнителния директор на Фонда.
Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може 

да въведе и изпрати към ИСАК, електронна инфор-
мация от счетоводните документи, с които да докаже 
произведената и реализирана от него продукция за 
плодове и зеленчуци след попълването на електрон-
ния опис в СЕУ. Системата е разработенa с цел улес-
няване на земеделските стопани и минимизиране на 
грешките при попълването на досега достъпния елек-
тронен опис, който предоставят в ОД на ДФЗ.
Въведената ин-

формация постъп-
ва и се зарежда в 
ИСАК към схеми-
те за обвързано 
подпомагане за 
плодове и зелен-
чуци (СП – основ-
на, СП – други, СЗ 
– П, СЗ – ДККП, 
СЗ – КЛЧ, СЗ – 
МЗДП и СЗо), за които стопанинът кандидатства. 
След това кандидатът следва да посети лично об-
ластна дирекция на ДФ „Земеделие“, където е не-
обходимо да завери с подпис въведените данни и 
приложените документи, доказващи реализация на 
продукцията, както и да подпише декларацията по 
чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се 
явява последен етап от процедурата по прием.
С цел да бъдат обработени всички електронно по-

дадени декларации през СЕУ от експерти в ОД на 
ДФЗ, кандидатите ще имат възможност за електрон-
но подаване на документи за реализация към ИСАК, 
както следва:

• За кандидатите по схема СП – основна, СП – дру-
ги, СЗ – П, СЗ – ДККП, СЗ – МЗДП и СЗо в срок от 
01 до 23 декември 2022 г. и от 9 до 15 януари 2023г., 
включително.

• За кандидатите по схема СЗ – КЛЧ в срок от 9 
януари до 6 февруари 2023г., включително.
Земеделски стопани, които все още нямат инди-

видуален профил, могат да получат достъп до СЕУ, 
след регистрация в системата чрез подаване на заяв-
ка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.
dfz.bg/ и потвърждение за идентификация на канди-
дата чрез ОД на ДФЗ.
С цел улеснение на земеделските стопани в сек-

ция „Ръководство за потребителя“ на СЕУ е публи-
кувано ръководство за попълването на документите 
в системата.
При нужда от допълнителна информация за ра-

бота със СЕУ, потребителите могат да използват и 
платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Об-
ратна връзка и помощ“.
С оглед на разработената възможност за въвежда-

не на документи за произведена и реализирана про-
дукция за плодове и зеленчуци в СЕУ, документи 
изпратени чрез електронната поща от кандидати по 
схемите за обвързано производство на плодове и зе-
ленчуци, няма да бъдат приемани за кампания 2022.



ЗАЩО РАЗЛИЧНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
НЕ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЕДИН ДО ДРУГ
Знаем, че близостта между рас-

тенията често създава проблеми, 
защото не могат да съжителстват. 
Установено е, че не всички пло-
дове и зеленчуци могат да бъдат 
в непосредствена близост и при 
съхранението им. Стара пого-
ворка гласи: „Една гнила ябълка съсипва цяла кошница“.
Оказва се, че това е вярно – ябълките ускоряват съзрява-

нето на някои плодове и зеленчуци, поради което не трябва 
да се съхраняват заедно. Ако искаме да ги запазим сочни, 
вкусни и здрави по-дълго, трябва да познаваме особено-
стите им. Неправилното съхранение води до промяна не 
само на външен вид, но влошава вкуса и аромата. Ябълки-
те, бананите, мангото, кивито и други плодове, отделящи 
етилен, могат да причинят преждевременно разваляне 
и да увеличат количеството на хранителните отпадъци.
Етиленът и съзряването на плодовете
Има сериозна причина ябълките и бананите да се държат 

отделно от другите плодове. Това се дължи на факта, че 
произвеждат голямо количество газ етилен, наричан „хор-
мон на узряването“. Когато достигнат фазата на зрялост, 
нивата на етилен в тях се повишават. Изследователите са 
установили, че ябълките произвеждат най-големи коли-
чества етилен и съзряват по-бързо от повечето плодове. 
Същото е и с някои видове сливи.
Всички плодове отделят газ етилен, но в различни коли-

чества. Плодовете, произвеждащи много етилен (ябълки, 
банани, круши, праскови, сливи и пъпеши), не трябва да се 
съхраняват близо до авокадо, лимони, грозде, лук или дру-
ги плодове и зеленчуци, които са чувствителни към него.
Важно е да знаем, че плодовете, произвеждащи етилен, 

никога не трябва да се съхраняват заедно.
У дома не разполагаме с необходимото оборудване за 

измерване нивата на етилен. Това, което можем да напра-
вим: да проверяваме редовно плодовете и зеленчуците 
за признаци на разваляне – неприятна миризма, мухъл, 
мокри петна или промени в цвета и външния вид.
Самите ябълки могат да почернеят, да започнат да гният, 

да станат сухи и хлебни от съседството им с круши, сливи, 
череши и касис. Всички плодове произвеждат етилен, но в 
различни количества. Растителните хормони също могат 
да играят определена роля. Абсцисовата киселина (АВА) 
например ускорява процеса на зреене, докато ауксинът, 
друг растителен хормон, насърчава растежа и развитието 
на плодовете в ранните етапи.
Зеленчуците също са изложени на риск
Плодовете, произвеждащи етилен, също могат да причи-

нят преждевременно узряване или влошаване качеството 
на зеленчуците. Висока чувствителност към етилена проя-
вяват: аспержи, карфиол, броколи, брюкселско зеле, люти 
чушки, краставици, праз, главесто зеле, бобови култури, 
сладки картофи, моркови и гъби. При наличието на високи 
дози етилен броколито повяхва много бързо, а карфиолът 
потъмнява и също повяхва.
Кога можем да съхраняваме заедно плодове, произ-

веждащи етилен и чувствителни към него?
Ако авокадото е недозряло, тогава може би е единстве-

ният вариант, когато има смисъл да се постави в близост 
до ябълките или в една кутия с тях. В този случай ети-
леновият газ, отделян от ябълките, ще има положителен 
ефект и ще ускори узряването му.
Ябълките могат да помогнат и за по-бързото съзряване 

на доматите, ако есенното застудяване или по други при-
чини се налага да ги приберем неузрели.

ПРЕДЗИМНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА 
В ОВОЩНИТЕ ГРАДИНИ И ЛОЗЯТА
Метеорологичната 

прогноза все още не ве-
щае трайно застудяване 
и образуване на снежна 
покривка в повечето 
райони  на  страната . 
Средните денонощни 
температури  са поло-
жителни и незамръз-
налата почва може да 
бъде обработена. За това са благоприятни и падналите 
валежи. Обработката е неоходима по две причини. Пър-
вата от тях е свързана с внасянето на бавнодействащите 

торове, чието разграждане и усвояване изисква време. 
Такива са фосфорните и калиевите, чието размесване 
с почвените частици улеснява усвояването на актив-
ните вещества от кореновата система на културните 
растения.
Втората причина е свързана с презимуването на 

много вредни видове и гъбни патогени. Обработката 
на почвата влошава условията за презимуването им 
и така възпрепятства цикъла на болестта.
Каква да бъде обработката на почвата в края на 

вегетацията преди започването на зимните студове?
Начинът зависи от вида на насаждението, от въз-

растта на растенията, от схемата на засаждане и 
др.. При по-млади насаждения, където дървесната 
корона не е с голям обем, обработката може да стане 
кръстосано. Така необработена ще остане малка част 
около стъблата на фиданките. В насаждения с голяма 
гъстота в реда изборът е различен. Някои стопани 
предпочитат обработка на междуредията, а други в 
реда. Във втория случай това е възможно със специ-
ална техника – отклоняващи се фрези. Възможно е 
почвата в овощната градина да остане на чим. Това 
е честа практика в малките непромишлени градини, 
задоволяващи особени изисквания на стопаните.
Кои вредни организми ще пострадат от почвената 

обработка?
Ето някои примери. Жизненият цикъл на много 

гъбни патогени (стпупясване по ябълката и крушата, 
червени листни петна по сливата, мана по лозата и др.) 
минава през окапалите листа. Разграждането на лист-
ната маса, попаднала в почвата, стана по-бързо. Това 
не позволява на патогените да образуват спороноше-
нието, чрез което през пролетта ще стане първичната 
зараза. Много полезно е пръскането на листата преди 
заораването им с 5 – 6% карбамид, който активизира 
микробиологичните процеси, неблагоприятставащи 
вредителите.
Дълбоката есенна оран е непряка атака срещу 

редица вредни насекоми: листоминиращи молци, че-
решова муха, част от популацията на т. нар. плодови 
червеи и др..
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Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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 неудачник срещнал Добрата фея. И се 
оплакал:

- Душице,помагай! Аз съм беден и тъп!
Тя му се усмихнала ласкаво:
- Мили човече,мога да ти изпълня едно-един-

ствено желание! Кое си избираш - много пари или 
голяма мъдрост?
Оня се колебал дълго време и накрая решил:
- Голяма мъдрост!
Феята щракнала с пръсти и се усмихнала:
- Готово! Желанието ти е изпълнено! Хайде, кажи 

нещо мъдро!
Оня въздъхнал тежко:
- Трябваше да взема парите!

ХВОЙНА 
Хвойната /Juniperus/ представлява храст /малко 

дърво/ от семейство Кипарисови. Предполага се, 
че съществува на земята от около 50 млн. години. 
Външният вид на хвойната наподобява кипарис. При 
благоприятни условия хвойната живее изключително 
дълъг период от време. Вирее в суха пръст, по равнини 
и гори, в полугорски масиви и мочурища.
В Древна Гърция и 

Рим малкото дръвче 
е смятано за най-си-
гурния лек за лече-
ние на ухапване на 
змия. Римляните са 
добавяли смачкани 
плодове към виното 
си и са го пили при 
заболявания на черния дроб и като добър диуретик. 
Някога в Русия от кората на хвойна са правели съдове. 
Тези съдове дълго време не се чупят, а мляко съхра-
нявано в тях не се вкисва дори в много горещ ден.
Черните плодове на хвойната са любим плод на 

птици като дрозда, фазана и дроплата. Интересен 
е фактът, защо точно тези птици ядат плодовете на 
хвойната – само техните храносмилателни ензими са 
способни така да преработят плодовете, че семената 
от тях да покълнат.
Хвойната може да се отглежда без усилия в домаш-

ни условия. Фиданката се засажда в суха почва с южно 
изложение. Трябва да знаете, че храстът започва да 
дава плодове след няколко години. Установено е, че 
не цъфти и не дава плодове ежегодно, както и че често 
не расте с години. Най-голяма лечебна стойност имат 
плодовете на хвойна, която расте на топло.
Ползи от хвойна
В древността плодовете на хвойната са се използ-

вали като много добро хигроскопично и антисеп-
тично средство. Те стимулират кръвообращението, 
отпускат кръвоносните съдове, прочистват червата и 
стомаха, белите дробове и кръвта. Имат много добро 
диуретично действие, укрепват стомаха и засилват 
метаболизма.
Чаят от стрити плодове на хвойна е полезен за 

укрепването на стомаха и червата, за засилване на 
имунната система, за отделяне от организма на сол 
и урина при подагра и ревматизъм. Лечебният чай 
засилва отделителните функции на организма при 
затлъстяване и отоци.
Провеждането на лечебен курс с плодове от хвой-

на оказва благотворно действие върху стомаха, при 
подути черва, за отделяне на повече вода от органи-
зма, за засилване на имунната система. За целта в 
продължение на 12 дни се дъвчат плодове от хвойна, 
като първият ден се дъвчат четири, а всеки следващ 
ден броят се увеличава с един.
Есенция от хвойна е добър лек срещу ревматизъм, 

пъпки, екземи, белене на кожата. За целта 500 г пло-
дове се оставят да престоят между 8 дни и 2 седмици 
в 2 литра оцет или лимонов сок. Всеки ден сместа се 
разбърква добре, накрая се прецежда. С получената 
есенция се намазва засегнатия участък от кожата.
Хвойната премахва подпухналостта, полезна е сре-

щу дерматит и зъбобол. Тя е добро средство за борба 
с целулит, премахва възпаления на белите дробове и 
бронхите, подобрява функциите на сърцето. Помага 
при колики и запек.
При стомашна язва се препоръчва отвара от корени-

те на хвойна. 1 с.л. наситнени корени се заливат със 
100 мл вряла вода. Сместа се вари около 20 минути 
в покрит съд. Престоява още толкова, прецежда се и 
се пие три пъти дневно преди хранене.
Маслото от хвойна се използва за успокояване на 

нервите, облекчаване на различни тревожни състо-
яния, психическо изтощение и нервно напрежение. 
Полезно е при уголемена простатна жлеза. Маслото 
тонизира черния дроб и регулира менструалния ци-
къл. Съчетава се много добре с масло от кедър, кипа-
рис, здравец, грейпфрут, лимонена трева, градински 
чай, бергамот и лайм.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

СОЛЕН  КЕКС  С  КАРФИОЛ   
Продукти:  карфиол - 250 г, яйца - 3 бр. М или L, 

брашно - 220 г, бакпулвер - 15 г, прясно мляко - 160 
мл, орехи - 50 г сурови, бадеми - 60 г сурови, олио - 55 
мл, сирене - 60 г, кашкавал - 60 г, сол - 1 и 1/2 ч.л., черен 
пипер - 2 - 3 щипки, млян
Приготвяне:  
Разчленете карфиола на ро-

зички и ги пуснете във вряща 
вода за около 10 минути или 
докато омекнат. Не трябва да 
са преварении и да се разпа-
дат. След като е готов, хубаво го отцедете от водата 
и оставете да поизстине.
Накълцайте на много ситно бадемите и орехите. 

Също така може да ги смелите в блендер, но внима-
вайте да не станат на паста.
Пригответе тестото за соления кекс като разбиете 

яйцата със солта и след това добавите млякото и 
олиото. Сложете пресято с бакпулвера брашно на 
части, а накрая добавете черния пипер, настърганите 
сирена и ядките.
Разбъркайте и сипете сместа във форма за кекс с 

вместимост 1.5 л. предварително намазнена.
Заравнете отгоре и сложете розичките карфиол като 

натискате, за да потънат в тестото.
Печете в загрята на 180 градуса фурна за около 40 

минути или до хубав златист загар.
След като соленият кекс е готов, оставете го във 

формата за 10 минути, преди да извадите и прехвър-
лите върху поднос.
Може да консумирате кекса с карфиол, докато е 

топъл!
*Есенния солен кекс се оцветява заради орехите и 

бадемите (в моя случай бяха небелени), което е добре 
дошло при разрязване, за да се виждат и открояват 
красивите розички карфиол.


