
На основание чл.15 от 
Глава трета на Вътре-
шен правилник на Об-
щински фонд „С един 
лев в помощ на болни-
те деца от община Са-
товча”  Ви предоставям 
следният отчет:
През периода на 2022 

година Комисията, съглас-
но Вътрешен правилник на Фонда периодично 
оповестява принципите и правилата за наби-
ране, изразходване и контрол на финансови-
те средства, необходими за осъществяване на 
дейността си по предназначение. 

Периодично се организират и провеждат дей-
ности по набиране на финансови средства за 
осъществяване на дейността на Фонда по кмет-
ства, училища, детски градини, детски ясли, чи-
талища, пенсионерски клубове, производствени 
предприятия, фирми и търговски обекти, чрез 
разпращане на информационни материали, в 
които се разяснява целта на Фонда, начините за 
набиране на финансови средства, правилата и 
контрола по разходването им, както и процеду-
рата по разглеждането на молби на граждани от 
община Сатовча, нуждаещи се от лечебни про-
цедури в страната и чужбина. 
Съгласно чл.8 и чл.14 от Вътрешен правил-

ник Комисията е изготвяла и предоставяла 
информация  за всяко четиримесечие на 2022 
година пред  Общински съвет и в пълният им 
текст ги е публикувала във „Вестникът на Об-
щина Сатовча” и сайта на Общината.
Към 31.12.2022 година в набирателната смет-

ка на Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от Община Сатовча” са постъпи-
ли общо 185 085,85 лева. За календарната 2022 
година са постъпили общо 13 384,44 лева, от 
които 10 314,40 лева от Общинската админи-
страция и поделения към нея, като кметства по 
населени места, стопански дейности, училища, 
детски градини, детски ясли, пенсионерски 
клубове и домашни социални патронажи и 
3070 лева от Общински съвет Сатовча. 
В периода на календарната 2022 година са 

постъпили пет (5) броя молби за финансово 
подпомагане: 

> от семейството на Вела Пламенова Дачева 
и Румен Пламенов Дачев от село Ваклиново за 
подпомагане на синът им Виктор Руменов Да-
чев,  комплектовани съгласно изискванията на 
Вътрешния правилник на Фонда;

> от семейството на Нели Руменова Амзова и 
Пламен Илчев Амзов от село Годешево за под-
помагане на дъщеря им Алис Пламенова Амзо-
ва,  комплектовани съгласно изискванията на 
Вътрешния правилник на Фонда;

> от семейството на Румяна Руменова Коваче-
ва и Димитър Орлинов Ковачев от село Сатовча 
за подпомагане на синът им Орлин Димитров 

Ковачев, комплектовани съгласно изискванията 
на Вътрешния правилник на Фонда;

> от семейството на Сайме Ибраимова Кара-
байрямова и Мехмед Гюлтекинов Карабайря-
мов от село Вълкосел за подпомагане на синът 
им Ерик Мехмедов Карабайрямов, комплек-
товани съгласно изискванията на Вътрешния 
правилник на Фонда;

> от семейството на Наум Адамов Башев от 
село Фъргово за подпомагане на синът му Бей-
хан Наумов Башев,  комплектовани съгласно из-
искванията на Вътрешния правилник на Фонда. 
След разглеждане на молбата от семейството 

на Вела Пламенова Дачева и Румен Пламенов 
Дачев от село Ваклиново, Комисията е приела 

решение за подпомагане на детето Виктор Ру-
менов Дачев от село Ваклиново  и са отпуснати 
средства в размер на 264,73  лева. 
След разглеждане на молбата от семей-

ството на Нели Руменова Амзова и Пламен 
Илчев Амзов от село Годешево, Комисията 
е приела решение за подпомагане на детето 
Алис Пламенова Амзова и са отпуснати сред-
ства в размер на 2618 лева.
След разглеждане на молбата от семейство-

то на Румяна Руменова Ковачева и Димитър 
Орлинов Ковачев от село Сатовча, Комисия-
та е приела решение за подпомагане на дете-
то Орлин Димитров Ковачев и са отпуснати 
средства в размер на 1240 лева.
След разглеждане на молбата от семейството 

на Сайме Ибраимова Карабайрямова и Мехмед 
Гюлтекинов Карабайрямов от село Вълкосел, 
Комисията е приела решение за подпомагане 
на детето Ерик Мехмедов Карабайрямов от 
село Вълкосел и са отпуснати средства в раз-
мер на 3000 лева.
След разглеждане на молбата от семейството 

на Наум Адамов Башев от село Фъргово, Ко-
мисията е приела решение за подпомагане на 
детето Бейхан Наумов Башев и са отпуснати 
средства в размер на 1000  лева.
Отпуснатите от Комисията средства са полу-

чени от родителите на децата и/или преведени 
по сметка на болнично заведение, съгласно из-
искванията на Фонда. 
Общо изплатени по решение на Комисията 

от създаването на Фонда – 01.08.2006 година 
до 31.12.2022 година са средства в размер на 
118 668,40 лева. 
Парично подпомогнати от Фонда са 62 деца, 

от които 23 допълнително.  Към 31.12.2022 
година наличните средства в набирателната 
сметка на Фонда са в размер на 66 417,45 лева. 

С уважение,
д-р АРБЕН МИМЕНОВ 

Кмет на община Сатовча и Председател 
на Комисия към Общински фонд

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

13 - 19 февруари 2023 г., година (XIX), 6 /889

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

Н 15 КН 155 К

 КАК ФЕРМЕРИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА 
КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАПОЯВАНЕ?
Инвестиционните мерки винаги са били апетитна хапка за 

земеделските стопани. И през настоящия, нов програмен период 
на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 г. 
инвестиционните мерки се очаква да бъдат най-предпочитани освен 
заради възможностите за обновяването на машинния  парк, но и 
заради инвестициите в напояване.
И по двете мерки минималната стойностна проектите е 15 хил. 

евро, като бенефициентите са длъжни да представят имат история 
на земеделското стопанство (12 или 36 месеца в зависимост от 
категорията стопанство). 
По схемите субсидията покрива 50% от направените разходи, 

но помощта може да бъде увеличена, ако бенефициентът е от 
чувствителните сектори.
Допустимите дейности инвестиции в земеделски стопанства са 

инвестиции в материални и/или нематериални активи и общи разходи.
По мярката могат да кандидатстват земеделски стопани, признати 

групи и организации на производители и кооперативни обединения 
на земеделски стопани, които са физически или юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, 
Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за 
Селскостопанската академия.
При проекти на групи и организации на производители и 

кооперативни обединения финансовата помощ е в размер на плюс 
25%, като максималното подпомагане на проекти за техника е 750 
000 евро, а за друг тип инвестиция - до 1 500 000 евро.
Разлики между двете мерки също има.
Може би най-важната разлика касае инвестициите за напояване. По 

мярката Инвестиции в земеделски стопанства има специални условия 
за инвестициите в напояване. Докато при втората мярка - Инвестиции 
в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на 
околната среда, не са допустими инвестиции в напояване.
Друга разлика е, че първата мярка допуска инвестиции в производство 

на селскостопански продукти, а втората - в биологично и прецизно 
земеделие, както размножаване и поддържане на генофонда.

Стартира кампанията по събиране на 
задълженията за данък върху недвижи-
мите имоти и такса за битовите отпа-
дъци, както и данък върху превозните 
средства, патентен данък, данък върху 
таксиметров превоз на пътници и турис-
тически данък за 2023 г.
Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса 

за битови отпадъци за 2023 г. са както следва:
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и 

данък върху превозните средства за 2023 г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска - до 30.06.2023 г.
Втора вноска - до 31.10.2023 г.
/на предплатилите за цялата година до 02.05.2023 г. се прави от-

стъпка 5 на сто/
Патентен данък за 2023 г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 31.01.2023 г.
За второто тримесечие - до 02.05.2023 г.
За третото тримесечие - до 31.07.2023 г.
За четвъртото тримесечие - до 31.10.2023 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави от-

стъпка 5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г.
Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници 

се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, 
ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък за 2023 г. 
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през 

който са предоставени нощувките.



Цял живот го търсим, преследваме, подминава-
ме. Щастието! То винаги е край нас, само трябва 
да се научим да го забелязваме в малките неща, в 
дните, в които смятаме, че не ни се случва нищо. В 
рубриката ни „Притчи“ споделяме една поучителна 
притча за щастието.
Минавало щастието през гората, но паднало в 

дълбока яма. Започнало да плаче, но в този миг 
покрай ямата минал мъж. Щастието започнало да 
вика за помощ.

– Какво ще ми дадеш в замяна? - питал мъжът.
– Какво искаш? - отговорило Щастието.
– Искам голяма и красива къща с изглед към 

морето.
В миг желанието на мъжа се изпълнило, той 

се затичал към новата си скъпа къща и забравил 
за Щастието в ямата. То започнало да вика още 
по-силно. Минал друг мъж покрай ямата и чул 
виковете му.

– Човече, измъкни ме оттук. – замолило Щастието.
– Какво ще ми дадеш в замяна? – попитал мъжът.
– Каквото поискаш. – отговорило Щастието.

– Искам много коли, все скъпи и хубави. – по-
желал си мъжът.
Неговото желание също се изпълнило, а той 

също не помогнал на Щастието.
То загубило надежда, но не след дълго минал 

друг мъж, който го извадил от дълбоката яма и 
продължил по пътя си. Щастието го настигнало и го 
попитало какво иска да получи в замяна, а мъжът 
казал, че не се нуждае от нищо. Така щастието 
вървяло след него, без да го напуска никога.

да се свързва с романтичната любов през Средновековието. На този ден още през 14 
век започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. 
валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на крилатия 
Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват заменени от масово произвеж-
даните готови картички. АПК (Асоциацията за Поздравителни Картички) е изчислила, 
че всяка година се изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изостават 
по масовост само от коледните картички. Асоциацията също е изчислила, че жените 
купуват около 85% от всички валентинки. През втората половина на 20 век в  САЩ и 
други места по света установената практика на размяна на картички се разширява и се 
въвежда раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това се прави 
обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад. През 80-те, диа-
мантната индустрия започва да насърчава Св. Валентин в неговото ориентиране към 
подаряване на бижута без примеси. Когато двама влюбени вечерят на Св. Валентин, 
тяхната връзка често се счита за сериозна. 

15 Февруари 2023г., Сряда,
 Международен ден на скаутите
 На 15 февруари всяка година се отбе-

лязва Международния ден на скаутите. 
Думата scout в превод означава „разузна-
вач“, но в днешни дни скаутите са хора, 
обединени главно от идеите си за живот 
сред природата и от кодекса си на корект-
но поведение. Основите на скаутската ор-
ганизация са поставени през 1907 година 
от бившия военен - лорд Робърт Стивън-
сън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Той 
създава първия скаустки отряд - събира 
15-20 момчета от градските улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси.

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА 
„ПРОСВЕТА“ „КАРТИЧКА ЗА МАМА“

СКЪПИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,
Отново стартира най-любимата детска 

надпревара!
Въоръжете малчуганите с цветно блокче, 

моливи и боички. Време е малките таланти 
да покажат какви невероятни магьосници 
са и колко обичат мама.
За целта участниците трябва да изра-

ботят своя уникална картичка по случай 
8 март!
Всякакъв майсторлък е позволен, щом 

идва от детското въображение!
За най-изкусните творения сме пригот-

вили интересни награди!
Готови ли сте да направим този обичан 

празник още по-специален и неповторим?
Тогава да започваме!
НАГРАДИ:
Голяма награда – голям телевизор за дет-

ската градина/училището, както и таблет с 
операционна система Android за отличеното дете и специална грамота.
Освен голямата награда издателството ще раздаде още 10 отличия на децата с най-

оригинални картички. Те ще получат по един таблет за рисуване, грамота, книжка и 
абонамент за платформата е-просвета до края на учебната 2022/2023 година. За ос-
таналите деца от техните групи също сме предвидили подаръци – книжка, грамота и 
абонамент за е-просвета до края на учебната година.
Най-интересните и красиви картички ще публикуваме на фейсбук страницата ни, а 

техните създатели също ще получат грамота за участие.
Награди за УЧИТЕЛИТЕ:
БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ и грамота ще получат и учителите заради вдъхновението 

и своята незаменима помощ.
Наградите и грамотите ще бъдат връчени в детските градини от нашите регионални 

представители.
Победителите ще обявим на 8 март тук на страницата, както и на сайта на  „ПРО-

СВЕТА“ и на фейсбук профила ни.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Конкурсът е предназначен за деца от детските градини и училищата.
Всяко дете има право да участва само с една картичка.
Името на файла с картичката трябва да съдържа следната информация в този ред: три 

имена на детето, името на детската градина/училището и населеното място.
ПРИМЕР: Мария Петрова Йорданова - ДГ- Слънчице – София
Готовата картичката се изпраща в един от следните формати: .jpg, .jpeg, .png, .jfi f, 

.pjpeg, .pjp, .pdf.
Картички, които видимо не са направени от децата и има очевидна намеса на възрас-

тен, няма да бъдат допускани в надпреварата.
Към заявката трябва да прикачите и попълнена декларация за информирано съгласие 

от родител и от учител/и.

13 Февруари 2023 година, Понеделник,
Световен ден на радиото 
Световния ден на радиото има за цел 

да се повиши информираността за значе-
нието на радиото, насърчаване на лицата 
отговорни за взимането на решения за 
предоставяне на достъп до информация, 
чрез радио и подобряване на работата в 
мрежа и международното сътрудничество 
между радио- и телевизионни оператори. 
Радиото е медията, без която не можем, 
която завинаги промени общуването между хората. Независимо кога, как и 
къде слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди 
да си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или ради-
оточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си, радиото 
неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас. 

14 Февруари 2023 година, Вторник.
Трифон Зарезан (по нов стил) 
На 14 – ти февруари по стара българ-

ска традиция честваме Трифон Зарезан 
– денят на виното, лозарите, кръчмари-
те и градинарите. Независимо от своя 
произход в миналото, Трифон Зарезан 
е бил обвързван с много обичаи, някои 
от които са запазени и до днес. Тради-
цията повелявала стопанката да стане 

рано сутрин и да омеси и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Освен 
питата задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. 
Тя поставяла всичко заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този 
товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косе-
ра отрязвал три пръчки от три корена. От пръчките правел венец и закичвал 
калпака си, а корените поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал 
с пепел, запазена от Бъдни вечер – този ритуал се нарича „зарязване“. 
Ден на българския археолог
Началото на отбелязването на този про-

фесионален празник е през 1971 година по 
инициатива на Националния археологиче-
ски институт с музей при БАН. Свързва се с 
празниците на древногръцкия бог Дионис. 
На този ден всяка година се открива излож-

ба с експонати и фотоси на 
най-важните открития от 
предходната година. 
Успение на св. Кирил Славянобългарски 
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 

февруари 869 г. - 14 години след като заедно с брат си Методий 
открива по божий промисъл глаголицата, първата славянска 
азбука. 
Свети Валентин

 Имен ден празнуват: Валентин, 
Валентина, Вальо, Валя. 
Свети Валентин е празник, който 

се празнува на 14 февруари. На тази 
дата влюбените разкриват един на 
друг, че се обичат. Първоначално стар 
римокатолически празник в чест на 
Св. Валентин, той вероятно започва 

Кръщене в Кръщене в 
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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  ЩАСТИЕТО



Въпрос: От къде бих могла да си извадя справка 
за оказана болнична и извън болнична медицинска 
помощ за последните 5 години. 
Отговор на НЗОК: По въпроса дали и какви дей-

ности са Ви били извършвани през годините, може 
да получите информация, ако имате издаден т.нар. 
уникален код за достъп (УКД) до Вашето електрон-
но здравно досие. Уникалният код за достъп (УКД) 
се издава за определен единен граждански номер 
(ЕГН), безплатно, от всяка районна здравнооси-
гурителна каса (РЗОК), независимо от местожи-
веенето, като за целта е необходимо да подадете 
заявление за издаване (по образец). След това може 
да направите справка от сайта на НЗОК – меню „За 
граждани“ – „Електронни услуги“ - „Преглед на до-
сие от здравноосигурените лица“, за извършените 
и отчетени за Вас медицински дейности.
Персонализираната информационна система 

предоставя възможност за достъп до електронното 

здравно досие освен с УКД на Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК), и с цифров сертификат 
(електронен подпис - КЕП) или с Персонален иденти-
фикационен код (ПИК) на Националната агенция за 
приходите (НАП).
Другият вариант е да подадете заявление в свободен 

текст до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, за да 
Ви бъде предоставена информация за ползваната по ли-
ния на НЗОК медицинска помощ за съответния период.

Въпрос: На 42г.жена със диабет тип 1 има ли право 
на безплатна инсулинова помпа.
Отговор на НЗОК: НЗОК заплаща консумативи за 

прилагане с инсулинова помпа - инфузионен сет и инсу-
линов резервоар. Самата помпа, за която са предписани 
консумативи, се осигурява безвъзмездно на пациента 
от заявителите, които са посочени в т.нар.„Списък с 
медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 
условията на извънболничната медицинска помощ, и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“, в 
сила от 01.02.2023 г.
Право да получават инфузионен сет и инсулинов 

резервоар имат всички здравноосигурени лица с поста-
вена диагноза Захарен диабет тип 1 (МКБ Е10.2, Е10.3, 
Е10.4, Е10.5 и Е10.9) и отговарящи на медицински кри-
терии, посочени в „Изисквания на НЗОК за предписване 
на медицински изделия за приложение с инсулинови 
помпи и сензори за продължително мониториране на 
нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извън-
болничната помощ“.

Въпрос: В кои случаи докторите искат заплащане 
35 лева на легло ден на осигурен придружител на 
дете на 10 години.
Отговор на НЗОК: НЗОК сключва договор по оп-

ределени клинични пътеки/амбулаторни процедури с 
лечебни заведения за болнична помощ, като заплаща 
за договорените медицински дейности.
За разяснения по въпроса следва да се обърнете към 

компетентната институция - Министерството на здра-
веопазването.
Правото на придружител и условията за допускането 

му в лечебното заведение за болнична помощ са регла-
ментирани в Наредбата за осъществяване правото на 
достъп до медицинска помощ, приета с Постановление 
на Министерския съвет № 119 от 22.05.2006 г., в сила от 
02.06.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 19 октомври 2021 г.
Съгласно чл. 24а на наредбата:
(4) Не се допуска заплащане като допълнително 

поискана услуга за придружител на дете до 7 години, 
както и на придружител на дете до 18 години при не-
обходимост от осигуряване на допълнителни грижи, 
които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

(5) Не се допуска заплащане като допълнително по-
искана услуга и за придружител на лице с увреждане, 
което не може да се обслужва самостоятелно и има 
необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, 
които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

КАК ДА ПОИСКАТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО
ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ 
Завеждането 

на претенции на 
основание склю-
чен договор за 
з а д ъ лжит е л -
на застраховка 
„Гражданска от-
говорност“ на 
автомобилисти-
те се извършва в 
застрахователното дружество, с което виновният водач 
е сключил договора за застраховка.
При завеждане на претенцията следва да представите 

на застрахователя пълни и точни данни за вашата бан-
кова сметка, по която да бъде преведено определеното 
застрахователно обезщетение, обясняват експертите от 
Комисията за финансов надзор.
В случай че желаете обезщетението да бъде преведено 

по банковата сметка на друго лице, то тогава е необходи-
мо да представите на застрахователя изрично писмено 
пълномощно с нотариална заверка на подписите за 
съответната застрахователна претенция или плащане, в 
което се съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате 
право да получите плащането лично (чл. 338, ал. 1, изр. 
1 от КЗ), след което обезщетението ще бъде преведено 
по банковата сметка на другото лице.
В деня на завеждане на претенцията, застрахователят 

следва да ви уведоми за доказателствата, които трябва 
да представите с цел установяване на основанието и 
размера на претенцията ви.
Възможно е застрахователят да изиска представянето 

на допълнителни доказателства. Това се случва в срок 
от 45 дни от представянето на доказателствата, изиска-
ни при завеждането на претенцията, и то само когато 
необходимостта от тях не е можела да се предвиди при 
завеждане на претенцията.
Не се допуска изискване на доказателства, с които 

ползвателят на застрахователната услуга не може да се 
снабди поради съществуващи нормативни пречки или 
поради липсата на правна възможност за осигуряването 
им, както и на такива, за които може да бъде направена 
разумна преценка, че нямат съществено значение за 
установяването на основанието и размера на претен-
цията и целят необосновано забавяне и удължаване на 
процедурата по уреждане на претенцията.
Застрахователят трябва да се произнесе по претен-

цията ви в срок до 15 работни дни от представянето на 
всички доказателства по чл. 106 от КЗ.
В случай че не представите всички изискани дока-

зателства, срокът от 15 работни дни за произнасяне 
на застрахователя не започва да тече. Въпреки това, 
съгласно чл. 496 от КЗ, застрахователят трябва до три 
месеца от предявяването на претенцията да се произнесе 
окончателно по същата.
Следва да имате предвид, че сключването на споразу-

мение между Вас и застрахователя не е задължително 
условие за изплащане на застрахователно обезщетение.

 За „произнасяне“ се считат единствено определя-
нето и изплащането на размера на обезщетението или 
застрахователната сума от страна на застрахователя или 
постановяването на мотивиран отказ за плащане.
Когато сте дали съгласие вредите да бъдат отстранени 

от доверен сервиз, тогава също в рамките на 15 работни 
дни от представянето на всички доказателства застрахо-
вателят трябва да издаде възлагателно писмо до сервиза. 
Ремонтът трае в рамките на разумен за изпълнението 
срок, освен ако сте договорили друго със застрахователя.
При евентуално несъгласие с произнасянето разпола-

гате с възможността да подадете жалба за преразглежда-
не (възражение) до застрахователя, като съгласно чл. 290, 
ал. 2 от КЗ той трябва да разгледа и отговори на жалбата 
ви в едномесечен срок от постъпването ѝ.
В случай на несъгласие с определения размер на за-

страхователното обезщетение, можете да подадете жалба 
до застрахователя с искане за предоставяне на факти-
ческа и правна обосновка на определения размер, като 
съгласно чл. 108, ал. 6 от КЗ застрахователят е длъжен 
да ви предостави писмена обосновка в 7-дневен срок.
Можете да поискате и сключването на споразумение 

със застрахователя, в което да е уреден размерът на 
дължимото застрахователно обезщетение.
Следва да имате предвид, че правата по договори за 

задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите се погасяват с петгодишна давност, 
считано от настъпване на застрахователното събитие.

ПРЕКРАТЯВА ЛИ СЕ „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” 
ПРИ ПРОДАЖБА НА КОЛАТА

В случай на промяна 
в собствеността на за-
страхованото моторно 
превозно средство, до-
говорът за застраховка 
„Гражданска отговор-
ност“ не се прекратява.
Продавачът е длъжен 

като част от договора за 
прехвърляне на правото 

на собственост на моторно превозно средство да 
предаде на купувача всички документи, удостоверя-
ващи сключената задължителна застраховка „Граж-
данска отговорност“ на автомобилистите, обясня-
ват експертите от Комисията за финансов надзор.
Купувачът и продавачът са длъжни в 7-дневен 

срок да уведомят писмено застрахователя за прех-
върлянето. В същия срок, купувачът може едно-
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До 14-ти февруари: 
ЗСВТС
Подаване на Интрастат 

декларации вътресъю-
зен внос (пристигания)/
вътресъюзен износ (из-
пращания) , съгласно чл. 
11, ал. 1 от ЗСВТС за ре-
ферентен период месец 
януари 2023 г. 
До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от 

производител/ вносител на фискални устройства за 
разчетени фискални памети  през месец януари.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец януари.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/
услуги през месец януари. 
До 20-и февруари:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрира-
ните Интрастат оператори с възникнало текущо за-
дължение с първи референтен период месец януари 
2022 г.
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странно да прекрати договора и без да посочва ос-
нования.
Придобиващият МПС е солидарно отговорен за 

неплатената част от премията до прехвърлянето. 
Застрахователят има право да иска премията от 
продавача, докато не бъде уведомен за прехвърля-
нето.
Застрахователят няма право да прекрати дого-

вора за “Гражданска отговорност” при промяна на 
собствеността на застраховано моторно превозно 
средство, независимо кога и как е уведомен за това 
обстоятелство. В този случай с оглед оценка на ри-
ска застрахователят има право да иска доплащане 
на застрахователна премия от приобретателя.
В случаи на промяна на застрахователната пре-

мия поради повишаване на риска при смяната на 
собствеността, застрахователят трябва писмено да 
уведоми човека, на когото е прехвърлен автомоби-
ла, за размера на премията и за срока, в който да 
бъде платена. При неплащане на премията в ука-
зания от застрахователя срок, договорът се прекра-
тява считано от изтичане на срока за плащане на 
увеличената премия.

КАКВО ДА ПРАВИМ,
АКО ИЗГУБИМ ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА
Какви са правата ни, ако изгубим трудовата си 

книжка? Има ли институция, която може да ни съ-
действа да възстановим информацията в нея и каква 
е процедурата за това.
Според Наредбата 

за трудовата книжка 
и трудовия стаж, ко-
гато трудовата книж-
ка бъде изгубена или 
унищожена, Инспек-
цията по труда изда-
ва нова въз основа на 
писмено заявление на 
работника или служителя, в което се посочва, че тру-
довата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за 
работодателите, при които е работил.
Когато трудовата книжка бъде изгубена или уни-

щожена от работника или служителя, в новата тру-
дова книжка Инспекцията по труда вписва данни за 
трудовия стаж въз основа на представените от него 
удостоверения по образец, съгласно законовите изис-
квания или други оригинални документи, съдържащи 
необходимите данни.
Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищо-

жена по вина на работодателя, Инспекцията по тру-
да го задължава в срок не по-дълъг от един месец да 
представи необходимото удостоверение за издаването 
на нова трудова книжка по образец съгласно закона.

 Когато работникът или служителят е работил и при 
други работодатели, работодателят изисква от тях 
удостоверения по образец съгласно закона. Събрани-
те удостоверения се предоставят в Инспекцията по 
труда по опис. Работодателите са длъжни да издават 
исканите удостоверения в 7-дневен срок от поисква-
нето им.
Спрямо българското законодателство трудовата 

книжка е основния удостоверителен документ за фа-
кти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на 
работника или служителя и има важно значение за ре-
дица негови трудови права. Трудовата книжка винаги 
има публично удостоверително значение. Издаването 
й по утвърден от държавата образец и признаването 
на неговото удостоверително значение придава офи-
циалния характер на този документ.
Вписванията в трудовата книжка се осъществяват 

от длъжностни лица, в кръга на службата им, във 
форма и по установен в закона ред. Трудовата книж-
ка се съхранява от работника или служителя, който е 
длъжен да я представя на работодателя при поисква-
не, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.
Като удостоверителен документ, трудовата книжка 

свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти 
са свързани с работата на работника или служителя 
по трудово правоотношение.



БОРБАТА С ФИТОФТОРАТА ПО ДОМАТИТЕ 
ЗАПОЧВА ПРЕДИ СЕИТБАТА НА СЕМЕНАТА
Когато доматите бъдат 

нападнати от фитофтора, 
е ясно, че тя ще засегне 
всички надземни органи 
на поникналото расте-
ние. Първоначално засяга 
връхните листа на домати-
те под формата на петна, 
които обикновено са удъл-
жени и често сливащи се, а след това атакува плодовете.
По плодовете се появяват подкожни и неясно очертани 

кафеникави петна, след което се разрастват, потъмняват 
и обхващат цялата повърхност. Често откъснатите зелени 
плодове стават черни по време на доузряването, което 
показва, че те са били заразени с фитофтора.
Този фитопатоген зимува в почвата, в растителните ос-

татъци и върху семената, а следователно профилактиката 
трябва да започне от тях. За обеззаразяване могат да се 
използват различни препарати, но най-стар и проверен 
във времето метод е обработката на семената за 15 мину-
ти с еднопроцентен разтвор на калиев перманганат, след 
което се промиват обилно под течаща вода и подсушават.
Фитопатогенът може да се съхрани и в почвата, а това 

означава, че не трябва да се взема почва за приготвяне на 
смеси за разсад от участък, където са отглеждани преди 
това домати или картофи. Ако все пак е неизбежно да 
се използва, тогава е необходимо да се дезинфекцира. 
Надежден начин е термичното обеззаразяване.
Важно е да отгледаме силен и здрав разсад, защото тези 

растения са по-малко податливи на болести, включител-
но и на фитофтора. Не трябва да се отглеждат домати на 
същото място, на което са били предходната година. Най-
добре е да се отглеждат след краставици, зеле, моркови, 
лук и цвекло. Ако това не е възможно, тогава почвата 
трябва да се дезинфекцира след прибиране на реколтата.
Не бива доматите да се засаждат по-гъсто от допусти-

мото за съответния сорт, за да се осигурява добра венти-
лация между растенията. Долните листа се премахват по-
степенно, като по този начин се намалява стресирането.
Ако на участъка се отглеждат и картофи, тогава те тряб-

ва да бъдат възможно най-далече от доматите, защото се 
разболяват по-рано от фитофтора, а болестта много бързо 
се пренася към доматените растения.
Почвата трябва да бъде обогатена с всички необходи-

ми на доматите хранителни вещества, защото силните 
растения са по-малко уязвими от болести.
Влажният въздух също допринася за развитието на 

фитофтора – той отключва заболяването. Това е много 
актуално в условията на оранжерийно отглеждане на 
домати. При отглеждане на открито честите преваля-
вания също могат да провокират развитие на болестта. 
Доматите трябва да се поливат по-рядко (честотата 
зависи от климатичните условия), но обилно, за да се 
намокри кореновия слой на почвата. Важно е да се полива 
кореново, в ранните часове на деня и да се предпазват 
листата от мокрене.
Добър метод за напояване на доматите е капковото, 

при което влагата се подава директно към корените на 
растенията, изпаренията са по-малки, а влажността на 
въздуха се повишава слабо.
Ако фитофтората е постоянен гост в градината или 

оранжерията, тогава превантивните пръскания с бор-
долезов разтвор или други подходящи медсъдържащи 
препарати са задължителни, като се спазват карантин-
ните срокове. Не трябва да забравяме, че не съществуват 
начини за пълно избавяне от фитофтората.
Народните средства не са толкова ефективни, но са 

щадящи нашето здраве. Най-често използвани са:
– чеснова настойка, приготвена от 100 г чесън и 100 

г вода, престоява 2-3 денонощия, прецежда се, добавят 
се 20 капки йод и се разрежда до 5 литра;

– 1 супена лъжица сода се разтваря предварително в 
топла вода и се разрежда до 5 литра;

– млечна суроватка се разрежда с вода в съотношение 
1:10, като на всеки литър се добавят по 2 капки йод.
Засаждането между редовете на невен, тагетиси, лук 

и чесън е също позната практика.
Отглеждането на устойчиви сортове е най-доброто ре-

шение, но не винаги това съвпада с предпочитанията ни.

ДА  ВДИГНЕМ  ИМУНИТЕТА  В
СЕЗОНА  НА  НАСТИНКИТЕ

С настъпването на есента дойде и сезона на настин-
ките и вирусните заболявания. Според повечето специ-
алисти най-добрият метод за борба с тях е превенцията. 
За тази цел те съветват още преди да сме се разболели, 
да се погрижим за подсилването на имунитета.
Въпреки медийния шум, според мнозина противо-

грипните ваксини не са решението на проблема. Някои 
дори смятат, че те играят роля дори и неговото задъл-
бочаване.
Холистичните 

лекари, със своя 
нетрадиционен 
възглед върху ме-
дицинската нау-
ка, препоръчват 
като най-добро 
средство против 
настинките гри-
жата за вътреш-
ната хармония. 
Идеята е, че ко-
гато човек е в мир със себе си, вирусите и бактериите 
не намират благоприятна почва, в която да се развият. 
Точно от там идва и израза – здрав дух в здраво тяло.
Ето и няколко съвета, които ще ни помогнат в битката 

със заразите преди началото на зимата:
Ползотворен сън - пълен мрак
Според редица изследвания, тялото на човек може 

да си почине най-добре, когато се спи при абсолютен 
мрак. Само тогава организма е способен да произведен 
достатъчно количество от важния хормон мелатонин, 
борещ се с инфекции. Мнението на експертите е, че 
дори и малките блестящи цифри на електронния ча-
совник могат да затруднят този процес.

 Фитнесът сваля имунитета
Съвместно изследване на Държавния здравен де-

партамент и Европейската здравна комисия наскоро 
доказа, че интензивните и продължителни тренировки 
влияят пагубно на имунитета.
Авторитетните органи не отричат ползите от фит-

неса, но съветват да не се прекалява с упражненията 
и натоварванията през късната есен. Дългият престой 
във фитнеса може да доведе до хронична умора и от-
слабване на имунитета.
Кофти музиката може да ни разболее
Въпреки че се знае, че музиката може да лекува, това 

не се отнася за всеки стил на този вид изкуство. Мело-
диите, приличащи по-скоро на шум, отколкото на ком-
позиция, не само вредят на вкуса, но и на имунитета.
Специалистите твърдят, че хората, които свирят 

на някакъв музикален инструмент или композират, 
притежават имунни клетки с по-висока активност. От 
друга страна шумът е вреден не само за слуха. Всеки 
неприятен звук предизвиква мускулно напрежение, 
спазми на съдовете и нарушение в храносмилането.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

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!

Двама приятели ловци си говорят:
- Представи си, че си в една гора, а пред тебе мечка. 

Какво ще направиш?
- Ще се скрия зад някое дърво.
- Абе представи си, че си на една полянка и няма 

дърво, какво ще направиш?
- Ами ще се скрия в някоя долчинка.
- Ама ако няма долчинка там, какво ще направиш?
- Ще избягам зад някой храст.
- Дай да кажем, че точно в тоя момент няма храст, 

какво ще направиш?
- Абе, идиот такъв, ти на кого си приятел, на мене 

или на мечката?!

КИМ  
Ким (Carum carvi) е 

специфична аромат-
на подправка, която 
у нас е позната като 
кимел, див анасон, 
диво резене. Самото 
растение ким е тре-
висто многогодишно 
от сем. Сенникоцвет-
ни и роднина на магданоза и морковите. Кимът се среща в ди-
ворастящо състояние в Европа, Азия и Северна Африка, както и 
у нас, където може да го видим да расте свободно по ливадите 
на Централна и Западна Стара планина, Рила, Родопите и др.
Кимът достига на височина 30 см, а листата му наподобяват 

тези на морковите. Познатата ни подправка всъщност са плодо-
вете на растенито, които погрешно се наричат семена, защото 
доста приличат на такива. Култивираният ким се различава от 
диворастящия, защото се отглежда като двугодишно растение.
Семената се сеят директно на открито между май до септември, 

предимно на места с добро слънчево огряване. Плодовете на 
култивирания ким са готови за консумация на следващата годи-
на. Освен това източноевропейският ким се характеризира със 
сравнително малки плодове, а по-едри притежава холандския ким.
Малките плодчета на растението имат силен анасонов аромат 

и вкус. Те трябва да се оберат преди напълно да узреят. Когато 
те преминат от восъчна към пълна зрялост и започват да пока-
феняват. Най-често зрънцата ким се употребяват цели без да се 
смилат. Тяхна алтернатива са семената на благия бъз, от които 
кимът се различава по формата, вкус и аромат.
Готвене с ким
Кимът е специфична подправка, която най-често се добавя 

в мазни и по-трудно смилаеми храни, като свинско месо, гъски, 
патица, ястия със зеле, цвекло и т.н. Освен това тя е една от 
любимите ароматни подправки, обикнати за завършване вкуса 
на соленки, пайове, баници, различни хлебни изделия. Ароматът 
на кима много добре подхождат на някои сирена, извара, млечни 
пастети и други млечни продукти.
С дозирането на подправката обаче трябва да се внимава, 

защото вкусът й е доста наситен и между половин и 1 ч.л. ким е 
напълно достатъчна за ястие за 4 порции.
Доста голямо приложение малките плодчета на кима намират 

в производството на много видове колбаси или пък консерви с 
месо. Влагането на ким в консервирани продукти действа про-
тивомикробно и като консервант. С ким се приготвят също така 
и доста ароматни напитки, като ликьори и ракии. Доста често 
вкусът на подправката е подходящ за овкусяване на зимни супи 
и други зимни ястия, популярни доста в централно-европейската 
и скандинавската кухня. Въобще употребата на ким носи много 
уют у дома, особено през студеното време.
Ползи от ким
Кимът подпомага храносмилането и затова е удачно с него да 

се подправят тежки храни от животински продукти или трудно 
смилаеми зеленчуци, като зеле. Плодчетата, както и етеричното 
масло от тях стимулират стомашната секреция и подпомагат 
храносмилането. Напитките с ким, включително и чай от ким 
са ефикасно средство срещу колики и някои други стомашни 
заболявания.
За по-добро храносмилане се препоръчва по време на обяд или 

вечеря да пиете успоредно и чай от ким. Той с голяма успеваемост 
предотвратява образуването на газове и притъпява усещането за 
подут стомах. Това е в резултат на повишеното производството на 
храносмилателни сокове, с помощта на които храната се усвоява 
по-лесно от обикновено.
По подобие на анасона и копъра, ароматните вещества в кима 

стимулират лактацията, в резултат на което са препоръчителни 
за кърмещи майки и родилки. Ако пък имате проблеми с лошия 
дъх, то дъвчете по няколко плодчета от ким, за да ви помогнат 
да се справите с проблема.

 Освен че се счита за най-ефикасното средство срещу образува-
не на газове, ким се използва и като средство при преяждане и спа-
зматични оплаквания в стомашно-чревния тракт. Той подпомага 
заличаването на нервни смущения в сърдечно-съдовата система, 
а освен това се тачи като ефикасно средство против кашлица.

ВКУСНИ  ФИЛИЙКИ  С  ЯЙЦА     
Продукти: няколко филийки 

нарязан хляб, няколко яйца, 100 
г масло, сол, черен пипер
Приготвяне:  
За тази вкусна и лесна закус-

ка ще ви трябва формичка за 
изрязване на хляб, а  ако нямате 
може да ползвате тънкостенна 
чаша. В средата на всяка фи-
лийка изреже форма. Премахнете излишния хляб.
В тиган загрейте масло, след това сложете филийките 

и чукнете в тях по едно яйце. Трябва да се запържат 
за около две минути, като по желание може да ги из-
пържите и от двете страни. Овкусете със сол и черен 
пипер и сервирайте с няколко парченца шунка и домат.

НАЕМАМ
земеделска земя
с. Сатовча / с. Долен 

15лв./дка
Анна-Мария Велкова

0899/91-35-24                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              


