
Уважаеми жители на Община Сатовча, 
Уведомяваме Ви, че срокът за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите е удължен 

с един месец, т.е. от 31 март до 30 април 2018 година със Заповед на Министъра на земеде-
лието, храните и горите г-н Порожанов.

 Д-р Арбен Мименов - Председател на СПОТ БГ и Кмет на община Сатовча

2 - 8 април 2018г., година (XIV), 14 /648

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 СатовчаУУ ООбб СС С цел ограничаване на 
пожари, възникнали по-
ради небрежност от на-
селението и във връзка 
с определения пожаро-
опасен сезон  в горските 
територии за  периода 
от 01.04.2018 година до 
31.11.2018 година, кметът 
на общината д-р Арбен 
Мименов с нарочна запо-
вед въведе пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви 
по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от 
горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта се забранява 
изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост 
до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и пушене 
при пребиваване в горските територии и селскостопанските земи 
през пожароопасния сезон и при ветровито време. Забранява се 
също така и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в 
горите и пасищата през пожароопасния сезон. С нарочната заповед 
кметът на общината се разпорежда, кметовете на населени места да 
организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти 
с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като при 
откриване на такива незабавно да се извърши обаждане на телефон 
112 и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето. Със 
заповедта е разпоредено, в случай на констатирани нарушения на 
виновните лица да бъдат налагани санкции. Също така е указано 
паленето на огън в дворовете на граждани да става само на обезо-
пасени места, в неветровито време и под наблюдение, до пълното 
загасяване на огъня, като до него не се допускат деца. Кметът на 
общината възлага изпълнението на заповедта на кметовете по насе-
лени места, екополицаите по райони и доброволното формирование 
към Общината, като контрола по изпълнението й е възложен на Ил-
хан Карагьозов - Директор на дирекция АПООСГРАОА.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЗДРАВНИЯТ РАБОТНИК   

 Уважаеми лекари и здравни ра-
ботници,
От името на Общинска адми-

нистрация Сатовча и от свое име 
Ви поздравявам със Световния 
ден на здравето и Професионал-
ния празник на здравния работ-
ник – 7 април! В този ден Ви под-
насяме почитта и уважението си 
към Вашия труд. Благодарим Ви 
от сърце за неуморната работа и 
всеотдайните грижи, които пола-
гате за пациентите си – жителите 
на община Сатовча! Вярваме, че 
благодарение на Вашия профе-
сионализъм, старание, грижи и 

всеотдайност всички ние ще се 
чувстваме по-спокойни и сигур-
ни в бъдещето!
Пожелавам Ви весел празник, 

удовлетворение и повече щастли-
ви моменти в работата!
Честит празник! 

КОЛИТЕ ВНОС НА СТАРО ПЪРВО НА ПРЕГЛЕД, ПОСЛЕ В КАТ  
Старите „нови” автомобили ще преминават 

първо на технически преглед, а след това ще се 
регистрират от органите на реда.
Това е част от промените, които в момента се 

обсъждат в работната група от Министерството 
на транспорта и Министерството на вътрешните 
работи, която разделя на три части сегашния обе-
мист Закон за движение по пътищата.
Целта е вносните автомобили, навъртели 

вече хиляди километри, да бъдат проверявани 
за изправност, за да може да се регистрират 
като изправни превозни средства, коментира 
главния секретар на ИА „Автомобилна адми-
нистрация“ (ИААА).
Така внесените от чужбина бракувани и негод-

ни за употреба превозни средства ще бъдат спи-
рани не по пътищата, а преди регистрацията им в 
КАТ. „Искаме да обърнем процеса, за да засилим 
контрола преди регистрацията”, допълни  той.
Промяната ще намали административната те-

жест за превозвачите, които често регистрират 
превозно средство в МВР и след това минават 
на технически преглед. Това се изисква при до-
пълнителни проверки на автомобила, като ADR 
или за превоз на деца и ученици, където има 
по-особени изисквания.

„Те веднъж минават на преглед в МВР, а след 
това трябва да минават на технически преглед 
през ГТП, за да им издадем удостоверение. Ако 
първо минават през техническия пункт това 
ще бъде още едно облекчение за превозвачи-
те”, смята главният секретар на автомобилната 
администрация. Същото важи и за таксиметро-

вите превозвачи, които минават на технически 
преглед на оборудването.
В момента ИААА подготвя промени в наред-

бата за таксиметровия превоз на пътниците, в 
която ще бъдат въведени облекчения за такси-
метровите водачи. Част от регистрите на аген-
цията ще станат публични, за да не се налага 
да носят документи в общините, когато правят 
справки за превозните си средства.

Oт агенцията ще пресекат възможността во-
дачите да преминават през технически преглед 
без платен данък в общината. Това ще се осъ-
ществи чрез свързване на автомобилната адми-
нистрация директно със сървърите на НАП.
В момента протичат тестове на системата и 

до месец автомобилите без информация за пла-
тени налози няма да бъдат допускани до техни-
ческа проверка.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН
На всички християни от 

община Сатовча пожела-
вам здраве, благополучие и 
светли мисли. Нека христи-
янският урок по човеколю-
бие и благородство даде на 
всички ни мъдрост, кураж и 
сили за духовно израстване.
Нека има мир, вяра и до-

брота в сърцата ни! 
Честито Възкресение Христово! Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

По случай професионалният 
празник  – Седмицата на гора-
та пожелавам на всички горски 
работници и служители здраве, 
дръзновение и успехи в отго-
ворната задача за развитие на 
икономическите, социалните и 
екологични функции на гората, 
както и за опазването й като на-
ционално, европейско и светов-
но богатство.
Желая Ви весел празник!

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Уважаеми земеделски произво-

дители,
Уведомяваме Ви, че Общинска 

администрация - Сатовча съвмест-
но с Банка ДСК на 04 април 2018 
година (сряда) от 13:00 часа в за-
лата на Общински съвет - Сатовча 
организират среща - семинар на зе-
меделските производители с пред-
ставители на Банка ДСК.
На срещата ще се обсъждат опе-

ративните програми за земеделски-
те производители, както и възмож-
ностите за финансиране от страна 
на Банка ДСК. 
Поканени са всички желаещи.



Фирма търси,Фирма търси,
 да назначи шофьори! да назначи шофьори!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКА
„МОЯТ УЧИТЕЛ Е СУПЕРГЕРОЙ“

Краен срок: 13 април 2018 г. 
Фондация “ТЕБЕШИР” организира Национален конкурс за приказка на тема “Моят учител 

е супергерой”. Чрез конкурса искаме да ви провокираме да се замислите какво според вас 
означава да бъдеш добър учител. Очакваме с нетърпение да прочетем вашите приказки, чрез 
които да представите своята гледна точка за това какви качества трябва да притежава един 
учител - “супергерой”.
В конкурса могат да 

участват всички уче-
ници от 2 до 7 клас, в 
три възрастови групи:

- 2 и 3 клас
- 4 и 5 клас
- 6 и 7 клас
Всеки  участник 

може да изпрати по 1 
приказка, която трябва 
да бъде съобразена със следните изисквания:

- Приказките трябва да бъдат написани на ръка, на хартия размер А4, като няма ограни-
чения относно броя страници.

- Няма ограничения относно жанра и формата на приказките.
- Към всяка приказка да бъде прикрепен отделен лист със следните данни: трите имена 

на ученика, пълното име на училището, което посещава ученикът, и клас, телефон, e-mail 
и трите имена на родител/настойник.

2 Април 2018г., Понеделник,
 • Международен ден на детската книга 
Отбелязва се в цял свят и има над 50-го-

дишна история. Датата съвсем не е избрана 
случайно, защото на 2 април преди 206 
години в Одензе се ражда датският писател 
Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, 
че няма възрастен, който да не е израснал 
с приказките му: „Новите дрехи на царя“, 
„Оловният войник“, „Малката русалка“, 
„Малката кибритопродавачка“, “Принцесата 
и граховото зърно“… През 1967 г. по решение 
на Международния съвет за детската книга (с официален статут на член на 
УНИЦЕФ и ЮНЕСКО), 2 април е обявен за Международен ден на детската 
книга. Определянето на специален празник на книгата за деца има за цел да 
вдъхне любов към четенето у децата и да обърне вниманието на обществото 
върху детската книга и литературата за деца като цяло. По традиция от 1967 
г. насам всяка година различна страна е домакин на отбелязването на този 
празник. Страната домакин обикновено предлага темата на отбелязването 
и кани известен писател да напише обръщение към децата от целия свят, а 
известен детски илюстратор да направи плаката на честванията. 

• Световен ден на осведомеността за Аутизъм 
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Световен ден за инфор-

мираност за аутизмаи се отбелязва с информационни концерти, форуми за 
проблемите на аутизма, благотворителни изложби. Някои от центровете за 
работа с хора с аутизъм отварят вратите си за външни посетители. Това се 
налага поради растящия брой на засегнатите от аутизъм, които външно не 
се различават по нищо от останалите хора и ще се прави докато признаците 
на аутизма станат разпознаваеми от всички и обществото започне да приема 
и подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, и не само на думи. Ау- 
тизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се 
характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм 
са от ниско до високофункциониращи - при някои интелектът е засегнат, при 
други е свръхразвит, но всички те страдат от качествено 
нарушение на комуникацията и социалното общуване.

4 Април 2018г., Сряда
• Световен ден в защита на пострадалите от мини
 На 8 декември 2005 г. Общото събрание на ООН обявява 

4 април за Международен ден в защита на пострадалите от 
противопехотни мини. Този ден призовава да бъдат продъл-
жени усилията на отделните държави, със съдействието на ООН и на съответ-
ните организации, за да се насърчи създаването и развитието на капацитета на 
държавите, в които противопехотните мини, останали от войните, представляват 
сериозна заплаха за безопасността, здравето и живота на населението.

 • Ден на психолозите в България 
На 4 април психолозите отбелязват своя профе-

сионален празник. Денят на психолога е обявен 
през 1995 година. Психологията е наука, която изу-
чава умствените процеси и поведението на хората. 
Психолозите се стремят да разберат ролята на ум-
ствените процеси в индивидуалното и обществено 
поведение, както и причиняващите ги физиологични 
и неврологични процеси. 

7 Април 2018г., Събота,
 • Световен ден на здравето 

и Ден на здравния работник 
На 7 април светът отбелязва Международния ден на 

здравето. Датата е избрана с основаването на Светов-
ната здравна организация през 1948 г. Международният 
ден на здравето се чества и като Ден на здравния работ-
ник в България от 6 февруари 1964-а. Световният ден на здравето е глобална 
инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички 
страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна 
значимост. Акцентирайки върху ново появяващите се здравни проблеми, Све-
товният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия 
за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие. 

8 Април 208г., Неделя,
 • Международен ден на ромите
 Световен ден на ромите (International 

Roma (Gypsy) Day) е основан на първият 
Световен ромски конгрес, проведен в 
Лондон на 8 април 1971 г., който събра 
представители от 30 страни. В резултат 
на това са били приети национални сим-
воли: знамето и химна, което позволи на 
ромите по целия свят да признаят себе 
си като единна свободна нация.

Н О В И Н И
2 - 8 април 2018г., брой 14

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

„Брат брата не храни, но тежко на този, който 
го няма.“ Всеки, който има брат или сестра, знае 
колко истина и мъдрост има в тези думи.
Вижте една красива история за силата на брат-

ската обич и си спомнете, че ако имате брат или 
сестра, вие сте невероятни късметлии.
Пазете тази любов и не позволявайте тя да 

се разруши заради имоти, семейни спорове и 
дребни сметки.
Двама братя работели заедно в семейната 

ферма. Единият бил женен и имал много деца. 
Другият бил сам. В края на деня двамата братя 
делели всичко по равно - печалбата и плодовете 
на съвместния си труд.
Един ден самотният брат си казал:
- Не е честно да делим всичко по равно. Аз 

съм самичък и нямам нужда от кой знае какво.
Затова започнал всяка вечер да взима по един 

чувал брашно от своя куп, и като се промъквал 
тайно през нивaта между домовете им, го хвър-
лял на братовия си куп.
В същото време семейният брат си мислел: 

„Не е честно да делим всичко по равно. В края 
на краищата аз имам семейство, имам жена и 
деца, които ще ме гледат на старини.“
Ето защо всяка нощ вземал по един чувал 

зърно и го хвърлял на братовия си куп.
Всяка година двамата братя много се чуде-

ли, защо запасите им от зърно не намаляват. 
И тогава, една тъмна нощ, двамата братя се 
сблъскали един в друг. И така разбрали какво 
са правили толкова време. Пуснали чувалите и 
се прегърнали.

ПРИТЧА: БРАТ БРАТА НЕ ХРАНИ, НО ТЕЖКО НА 
ТОЗИ, КОЙТО ГО НЯМА            

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 30.03.2018 г.
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Въпрос: Моя пациентка подаде заявление за 
еднократна помощ в ДСП - по ч.5а, но е получила 
отказ. Тя роди преди да изтекат 45-дена- беше 
определена за 10.12.17г., роди на 28.11.17г. и по-
даде до 3 месеца. Съгласно ЗСПД и правилника 
към него смятам че има право на тази помощ 
и незаконно и е отказана от доктора. Моля за 
подробен и компетентен отговор.
Отговор: Семейните помощи, включително 

еднократната помощ при бременност по чл. 5а от 
Закона за семейни помощи за деца, се отпускат от 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ 
адрес въз основа на заявление декларация заедно с 
необходимите документи. На основание чл. 10а, ал. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца заявлението декларация по чл. 5а от 
Закона за семейни помощи за деца се подава в пери-
ода от 45 дни преди определения термин за раждане. 
Когато раждането е настъпило преди началото на 
45-дневния период, заявлението декларация се по-
дава до три месеца от датата на раждане на детето. 
Същевременно, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗСПД 
правото на еднократната помощ при бременност 

се погасява след определения термин за раждане, а в 
случай на раждане преди определения термин – три 
месеца след раждането. Следва да се има предвид, че 
заповедта за отказ, издадена от директора на дирекция 
„Социално подпомагане“ задължително се мотивира 
и може да се обжалва от заинтересуваните лица по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс пред 
съответната Регионална дирекция за социално подпо-
магане. В тази връзка, за разглеждане на конкретния 
случай лицето следва да се обърне с повече данни по 
компетентност към съответната Регионална дирекция 
за социално подпомагане, която има правомощията да 
контролира дейността на дирекции „Социално подпо-
магане“ на територията на нейната област.

Въпрос: Баща съм на 9 месечно бебе, което отглеж-
дам аз. С майката сме разделени и нямаме брак. От 
1 год. съм безработен, но не съм се регистрирал. Как 
мога да кандидатствам за получаване на средства / 
или помощи/ за отглеждане на собственото си дете?
Отговор: Следва да имате предвид, че месечните 

помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца 
се предоставят на родителя, на когото е предоставено 
упражняването на родителските права. Ако един от 
родителите е осъден да плаща издръжка за децата, 
неговият доход не се взема предвид при определяне 
дохода на член от семейството. (чл. 22, ал. 1, изр. 1 и 
ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца). Предвид спецификата на конкретния 
случай, за преценка на възможността за получаване на 
тези и други видове помощи на различни нормативни 
основания, моля да се обърнете с повече данни по 
компетентност към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. 

До 10-ти април: 
ЗКПО
Деклариране на направе-

ните залози и данъка от ор-
ганизатори на хазартни игри 
и от оператори на телефонна 
или друга електронна съоб-
щителна услуга за проведе-
ни през предходния месец 
хазартни игри, при които 
залогът за участие е чрез це-
ната на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този 
данък от операторите на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга.
До 14-ти април: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец март 2018 г. 
До 15-ти април: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за корпо-

ративния данък за януари, февруари, март и април 
по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за 
първо тримесечие за корпоративния данък по Закона 
за корпоративното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за първо три-
месечие върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец март.

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 март.

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 март.
ЗДДФЛ
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 

7 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 4) за изплатени през пре-
дходната година доходи от друга стопанска дейност, 
от наем и друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество и други доходи по чл. 35 
от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им 
преди тази дата.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
2 - 8 април 2018г., брой 14

ДО 18 ЮЛИ 2019 Г. МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ 
СТАРИТЕ УШНИ МАРКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ 
Ще продължават да се ползват предлаганите на 

пазара идентификатори. Като единственото ново е, 
че ушните марки освен номер, ще имат и баркод, 
съобщават от Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Заедно с това ще се въведе и 
стомашен имплант, или т. нар. търбушен болус като 
нов вид идентификационно средство.
Според На-

редба 6, обна-
родвана през 
януари и ре-
гламентираща 
идентифика-
цията на жи-
вотните в сел-
ските райони, 
крайният срок 
за промяна на 
ушните марки 
е до 18 юли 2019 г. След тази дата животновъдите ще 
имат възможността да избират между три възмож-
ности – да поставят по две ушни марки, да поставят 
едновременно ушна и електронна марка или да поста-
вят две ушни марки, заедно с търбушен болус.
От началото на следващата година фермерите имат 

възможност да избират по какъв начин да бъдат мар-
кирани техните новородени животни. Експертите 
от агенцията увериха, че на този етап стопаните не 
следва да правят нищо ново.

„Стопаните не трябва да правят нищо ново – само 
следва да спазват досегашните си задължения (спаз-
ване на сроковете за уведомяване на ветеринарните 
лекари, извършване на идентификация в срок и т.н.)“, 
посочват от агенцията.
По информация на БАБХ на този етап не се пред-

вижда замяна на ушните марки с електронни иден-
тификатори. След влизане в сила на електронната 
идентификация за едрите преживни животни (ЕПЖ) 
през 2019 г., те ще се идентифицират само по новия 
начин. Заедно с това от агенцията обясниха, че на 
този етап не се работи по изменение на българското 
законодателство за идентификацията на животните.

ОСТАВА ИЗИСКВАНЕТО ФЕРМЕРИТЕ ДА
ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ ЗА МЛЯКО СРЕЩУ ФАКТУРИ  
Продукти за растителна защита няма да се прилагат 

върху екологично насочени площи.
Изискването фермерите да получават субсидии 

за мляко по линия на директните плащания срещу 
фактури за продажба на суровината остава. Но на-
стъпват някои промени при прилагането на схемите 
за директни плащания, след като в Държавен вестник 
беше публикувана Наредба №3 за прилагането им, 
съобщи земеделското министерство.
Според министерството промените прецизират 

и опростяват текстове за съществуващите схеми за 
директно подпомагане.
Промени за екологично насочените площи (ЕНП) 

и особеностите на ландшафта въвеждат новостите от 
европейското законодателство. 
Предвижда се междинните култури да бъдат 

проверени като засети или налични в периода 1 ок-
томври - 1 декември на годината на кандидатстване. 
Задължително условие е след 15 април на следващата 
година тези култури вече да ги няма. Променят се и 
някои коефициенти за преобразуване за екологично 
насочените площи.
С подаване на заявле-

нието за подпомагане 
фермерите ще деклари-
рат, че са запознати със 
забраната за използване 
на продукти за расти-
телна защита (ПРЗ) на 
екологично насочените площи с угари, площи с меж-
динни култури или зелена покривка, площи с култури, 
които обогатяват почвата с азот.
Забраната не спира по принцип фермерите от из-

ползване на продукти за растителна защита, но, ако 
те са приложени, тези площи не се отчитат като еко-
логично насочени. По тази причина стопанинът може 
да реши кои конкретни площи да заяви за целите на 
ЕНП при подаване на заявлението.
Фермерите ще получават специално плащане за 

памук, ако културата е реално прибрана до определена 
дата в годината на кандидатстване. Целта е продук-
цията да се прибира действително.
При схемите за обвързано подпомагане на селекци-

онни животни се въвежда изискването животните да 
са вписани в Главния раздел на родословна книга.
С изменението по отношение на документите, до-

казващи реализация на мляко  по схемите за обвързано 
подпомагане за животни, не отпада задължението за 
предоставяне на документи за реализация от страна 
на земеделските стопани.
Промяната ще доведе до уеднаквяване на норматив-

но признатите документи, удостоверяващи добив при 
всички схеми за обвързано подпомагане за животни.
Няма промяна в изискването за заявяване и допусти-

мост на площи за подпомагане по схемите и мерките 
за директни плащания - отново ще се осъществява 
след регистрирани документи за правни основания в 
Общинските служби по земеделие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР         
Казус: Наш служител работеше със срочен трудов 

договор, чийто срок изтече на 30.09.2017 г. На лице-
то е издадена заповед за прекратяване на основание 
чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда на 02.10.2017 
г. Заповедта е връчена на 6 октомври 2017 г. - петия 
работен ден, в 11 часа.
Лицето възразява, че неправилно е освободено от 

работа, след като е работило на 2, 3, 4, 5 и 6 ок-
томври до 11 часа, т.е. бил е на работа 5 работни 
дни след изтичане срока на договора. Поради това 
счита, че уволнението му е в нарушение на чл. 69 от 
КТ. Основателно ли е това становище?
Отговор на специалиста: Действително, съглас-

но чл. 69, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият 
договор, сключен за определен срок, се превръща 
в договор за неопределено време, ако работникът 
или служителят продължи да работи след изтичане 
на уговорения срок 5 или повече работни дни, без 
писмено възражение на работодателя, и длъжността 
е свободна. За да намери приложение чл. 69, ал. 1 
от КТ, трябва да са налице следните предпоставки:

1. сключен трудов договор за определен срок;
2. определеният в трудовия договор срок да е из-

текъл;
3. работ-

никът  или 
служителят 
да  е  про -
дължил да 
работи след 
изтичане на 
уговорения 
срок 5 или 
повече ра-
ботни дни;

4. да няма 
п и с м е н о 
възражение 
от работодателя през времето, когато лицето е рабо-
тило след изтичане на срока на договора;

5. длъжността да е свободна.
От анализа на изложените предпоставки и инфор-

мацията, съдържаща се във въпроса, става ясно, че 
са налице предпоставките по т. 1 (сключен трудов 
договор за определен срок) и т. 2 (определеният в 
трудовия договор срок да е изтекъл). Условието на 
т. 3 не е спазено (служителят да е работил 5 или 
повече работни дни след изтичане на уговорения 
срок). Преди приключване на работния ден е връ-
чена заповедта за прекратяване на трудовия договор 
на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ. Условието по т. 
4 е да няма писмено възражение от работодателя. 
В това писмено възражение работодателят по ясен 
и категоричен начин трябва да покаже, че не желае 
да поднови договора, чийто срок е изтекъл. В кон-
кретния случай връчената на служителя заповед на 
6 октомври за прекратяване на трудовия договор 
по съществото си представлява именно писменото 
възражение на работодателя по смисъла на чл. 69, 
ал. 1 КТ. Това възражение трябва да бъде направено 
най-късно да края на петия работен ден.
Що се отнася до изискването на т. 5 - длъжността 

да е свободна, ще приемем, че в случая има свободна 
щатна бройка.
При направеното възражение от работодателя на 

петия работен ден след изтичане на уговорения срок 
на договора означава, че в конкретния случай не може 
да се приложи нормата на чл. 69, ал. 1 КТ.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
АПРИЛ 2018г.



ВИТАМИН D ИЛИ ЗАЩО Е НАЙ-ВАЖНОТО 
ДА НЕ ГО ПРЕДОЗИРАТЕ?

След късите зимни дни с малко слънце и дебелите 
пуловери със сигурност ще ви липсва малко витамин 
D в тялото. Най-добрият доставчик на витамина е от 
слънцето, но не винаги е възможно той да се достави в 
по-високи дози само по този начин.
Мастноразтворимият витамин съществува в няколко 

разновидности (D1, D2, D3, D4 и D5), но с лекарстве-
но значение са само витамин D2 (ергокалциферол) и 
витамин D3 (холекалциферол), които  в таблетна фор-
ма се превръщат от организма в калцитриол – истин-
ският витамин D, пише специализираното австрийско 
издание DA
Групи в риск:
Хората, които 

са застраше-
ни от липса на 
витамин D са 
подрастващите, 
мъжете над 50 
години, жени-
те в менопау-
за, спортисти,  
хора с по-тъмна 
кожа, старите 
хора и особено живеещите в хосписи и старчески до-
мове,  както и тези, които всеки ден употребяват раз-
лични слънцезащитни кремове.
Много и различни препарати могат да осигурят не-

обходимия ви витамин D, но най-добре е дозата да 
бъде определена от личен лекар или от аптекар. За-
щото най-опасното при неговата употреба е предози-
рането!
Вече в Германия са съобщени за 2 случая, когато 

след прекомерна употреба пациентите са си докарали 
остра бъбречна недостатъчност.  Единият злоупотре-
бил е 78-годишна жена, която дълго време вземала по 
10 хил. международни единици ( форма на дозировка 
на  витамин D), а вторият – 60-годишен мъж, който 
пил системно по 50 хил. единици.
За профилактика при прекомерно разрушаване на 

костната тъкан и остеопороза са достатъчни по 800 
международни единици витамин D.

ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД ОТ ЗЕЛЕ 
Зелето е доста популярна култура, отглеждана с успех 

от любителите градинари в двора и на вилата. Освен 
лесното отглеждане не бива да забравяме за ползата от 
този зеленчук: витамин С в листата на късните сортове 
е повече, отколкото в мандарините и лимоните. В зелето 
се съдържат още витамините 
А, В, калий, калций, фолиева 
киселина.
Разсадът от зеле най-добре 

се отглежда в парник, защото 
не обича сух и горещ въздух, 
но може да се произведе и у 
дома – на прозореца. 
Успехът зависи от спазва-

нето на три условия. Това 
е правилният избор на срока на сеитба за всяка група 
сортове, спазване на температурата и светлинен режим 
и задължително обеззаразяване на семената и почвата.
Как да отгледаме разсада
Примерните срокове на сеитба (зависят от района на 

отглеждане): ранните сортове главесто зеле се сеят в сре-
дата на март, средните – в средата на април, късните – в 
началото на април. Благоприятната дата на сеитба всеки 
може лесно да избере. От сеитбата до поникване на се-
мената минават 8–10 дни. Още 50–55 дни са необходими 
от поникването до засаждането на открито. Ако нямате 
възможност да държите разсада на остеклен балкон или 
в парник при температура от +15 до +17°С, ще се наложи 
да го отглеждате при по-висока температура в стайни 
условия. Тогава сеитбата може да се отложи с няколко 
дни. С увеличаване на светлата част на деня разсадът по-
малко се изтегля и жълтее. Тогава дори при излишък на 
топлина имате голям шанс да получите здрави растения. 
Почва за разсада
Състои се от равни части торф, градинска почва и пясък 

с добавка на дървесна пепел (половин кофичка от мляко 
на 2 литра почвена смес). Пресейте и пропарете с вряла 
вода в продължение на час, след което добавете перлит. 

ОБОРСКИЯТ ТОР ОСИГУРЯВА ЛЕСНОУСВОИМИ 
МИКРОЕЛЕМЕНТИ НА ЛОЗАТА 

Внасянето на оборски тор подобрява въздухо- и водо-
проницаемостта на почвата в лозето и дава възможност 
за развитие на полезните микроорганизми, необходими 
на корените на лозата за по-добро усвояване на хра-
нителните вещества. Ако няма възможност за внасяне 
на оборски тор, той може да бъде заменен с компост, 
приготвен от растителни и хранителни отпадъци, дър-
весна пепел и други органични компоненти. Още един 
качествен органически тор е птичият тор. Важните за 
лозата микроелементи и други полезни вещества в него 
се намират в лесноусвоима форма. Преди използването 
му той се разтваря с вода в съотношение 1 към 4 в полза 
на водата. След престояването на този разтвор от 10 до 
14 дни (да ферментира), той се внася като се разреж-
да с вода още веднъж, този път 
в съотношение 1 към 10 в полза 
на водата. На една лоза се раз-
ходват 0,5 литра от разредената 
настойка от този тор.
За отделните фази на лозата 

има различни листни торове
Освен чрез шербетуването с оборски тор, микроеле-

ментите могат да се внасят и чрез листни торове, които 
са разработени с подходящо съдържание на елементи 
за различните фази от развитието на лозата. В началото 
на вегетацията са подходящи такива със съдържание 
на мед и цинк, преди и по време на цъфтежа със съ-
държание на бор. В по-късни фази – след затваряне на 
чепките и преди, и по време на прошарване на грозде-
то са подходящи листни торове съдържащи основните 
макроелементи калий и фосфор, придружени отново с 
микроелемента бор за повишаване на захарното съдър-
жание на гроздето и залагане на реколтата за следваща-
та година. Това пръскане се прави 2-3 пъти през 14 дни.

ВЪЗМОЖНО  ЛИ  Е  САМО  ЛИСТНО
ХРАНЕНЕ  НА  РАСТЕНИЯТА 

Ако сте решили да внасяте хранителни вещества само 
листно, рискувате да доведете растенията до глад.
При неправилен избор на концентрация на торове, 
може да изгорите растението, особено когато става 
дума за торене с минерали торове.
Те ще бъдат успешно адсорби-
рани от листата, но хранителните 
вещества няма да достигнат до 
всички части на растението. Това 
означава, че няма да бъде решен 
проблема с недостига на хранител-
ни вещества в кореновата система.
Затова :
Не разчитайте на листното внасяне на торове като на-
дежден начин за доставяне на растенията необходими-
те хранителни вещества. Използвайте листното хране-
не като тест за дефицит.
За предпочитане е растенията да се подхранват листно 
с микроелементи. Те се абсорбират от листата по-добре 
от макроелементите.
Листното подхранване на растенията правете сутрин 
и ако е възможно при облачно време. Това ще намали 
риска от пригори по листата.

КАКВА Е ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА 
ЗА РАЗСАДА ОТ ДОМАТИ  

Едно от най-важните правила от агротехниката при 
отглеждане на разсад от домати е поддържането на 
оптимален температурен режим. За да не се изтеглят 
(етиолират) младите растения, първата седмица след 
поникването се поддържа температура в рамките на 13-
16°С. По-нататък дневният показател на този фактор се 
увеличава до +20-22°С, а нощният – до +17-18°С. Ако 
температурата падне до +10°С и по-ниско, развитието 
на растенията се преустановява, а при минусови пока-
затели възниква опасност от измръзването им.
Възстановяване на разсада след измръзване е въз-
можно само при условие, че намаляването на тем-
пературата е било за кратко време. Ако не е оказана 
своевременна помощ на културата, оцеляване на до-
матите не е възможно.
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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.

БАБИНИ ЗЪБИ  
TRIBULUS TERRESTRIS

Бабините зъби (Tribulus Terrestris) е едногодишно 
тревисто растение. Разпространено е по песъчливи 
и каменливи места, край пътищата и като плевел в 
лозята и окопните култури. От основата на корена 
излизат многобройни тънки, пълзящи, дълги до 
80 cm стъбла. Стръковете и листата са окосмени с 
белезникави власинки. Листата са чифтоперести, 
срещуположни, с елипсовидна форма. Цветчетата са 
сравнително дребни, актиноморфни (полисиметрич-
ни), единични, с диаметър до 1.2 cm, лимоненожълто 
оцветени, разположени поединично в пазвите на 
листата. Плодът е покрит с шипове. След узряването 
си се разпада на 5 орехчета, също покрити с шип-
чета. Семената са с 2.5-3 mm дължина, яйцевидни, 
светлокафеникави. Плододава август-ноември. 
Плодовитостта е до 5 000 плода от едно растение. 
Теглото на 1000 семена е около 3-6 g.

 На пър-
во  място 
сред афро-
дизиако -
вите медо-
носи сме-
ло можем 
да сложим 
Бабините 
зъби. Тази 
билка си е 
спечелила 
славата на 
„бъл г ар -
ският афродизиак“. Използва се за подсилване на 
потентността. Но също така и за сила, енергия и 
издръжливост. Тя подпомага и мускулния растеж, 
като повишава нивата на тестостерона. Редица 
международни, а също и български изследвания, са 
доказали нейната сила за повишаване на либидото, 
репродуктивността, за намаляне нивата на холесте-
рола, за благоприятното повлияване при възпаления 
и др. Интересното е, че действа целебно и на жените. 
Точно както подпомага синтеза на тестостерон при 
господата, така подпомага синтеза на естроген при 
дамите. Билката е известна и като едно от най-добри-
те природни средства срещу холестеролните плаки.

 „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: 
0879/12-18-04 или 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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Сара звъни на Аврам.
- Авраме, ела довечера у нас, Мойше ще ходи някъде.
- А как да разбера, че е излязъл?
- Ще хвърля монета от 1 лв. през прозореца, тя ще звънне 

долу и ти ще се качиш.
Свечерило се, Мойше излязъл и Сара хвърля монетата 

през прозореца. Чака, чака, обаче Аврам не се качва...
Сара отворила прозореца и тихичко подвикнала:
- Айде бе Авраме, какво правиш там долу? Качвай се!
- Търся монетата от 1 лв.
- Ти си много тъп, бе, аз отдавна я изтеглих с конец...

Баба влиза в аптеката:
- Имате ли йоден калий?
- Не. Но имаме цианкалий.
- А разликата каква е?
- С 2 стотинки е по-скъп.

ара звъни на Аврам.

РУЛО СТЕФАНИ
Продукти:

• 1 кг кайма
• 2 яйца
• 2 филии хляб
• 1 к.ч. мляко
• магданоз
• чубрица
• босилек на вкус
За пълнежа:  4 яйца, 2 морко-

ва, 200 гр кисели краставички
За печенето: 2 с.л. зехтин,   

1 белтък, 2 с.л. брашно
Начин на приготвяне: Яйцата и морковите ги сваря-

вам.Краставичките и морковите ги нарязвам на ивици.
Каймата я омесвам заедно с накиснатите в мляко 

филии хляб,нарязаните на ситно подправки и яйцата. 
След това разстилам върху поръсена с брашно дъска. 
Може да се използва и готварска хартия за печене,за 
по лесно увиване.
Сварените яйца,морковите и краставичките ги на-

реждам върху подложката от кайма.
Увива се и се поставя в намазнена тавичка.Поръсвам 

с малко брашно и го намазвам с белтък.
Поставям в загрята до 190 градуса фурна и пека 

около час,час и 15 минути.


