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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

ДФ „Земеделие“ приключи 
обработката и ще финансира 880 
проекта, подадени при втория 
прием по подмярка 6.1 “Старто-
ва помощ за млади земеделски 
стопани” от ПРСР 2014-2020 г. 
Те попадат в 100 процентовия 
бюджет по подмярката, за чиито 
прием бяха разпределени 22 000 
000 евро (43 027 600 лв.). Одо-
брените проекти ще бъдат под-
крепени с до 25 хил. евро. Ново-
то ръководството на ДФЗ – РА, 
съвместно с работещия екип по 
подмярка 6.1, положиха макси-
мални усилия и само за три сед-
мици одобряването на проектите 
на младите фермери приключи.
ДФЗ – РА започва изпращане-

то на писма до всички 880 кан-
дидати, с които ги кани да под-
пишат договорите си по ПРСР 
2014-2020. Техните проекти са 
получили до 40,36 точки ран-
кинг и попадат в разпределения 
100% бюджет по подмярката.
Интересът на младите хора 

към финансовата подкрепа, 
насочена към създаването или 
модернизирането на жизнеспо-
собни и устойчиви земеделски 
стопанства, беше огромен. В 
рамките на приема през ИСУН 
бяха подадени 1 837 заявления, 
с обща стойност на исканата 
помощ от 45 925 000 евро (89 
820 115) лв. От тях отпаднаха 
178 проекта поради дублиране 
на бенефициентите.
Назначена комисия разгледа 

оставащите 1 659 предложения, 
на стойност 41 475 000 евро. 
От тях, след извършена предва-
рителна оценка, останаха 1 146 

проекта. Всички бяха проверени 
на място - част от процедурата 
за оценка на административно 
съответствие и допустимост. Об-
щата стойност на заявената суб-
сидия за тях възлиза на 28 650 
000 млн. евро (56 033 670 лв.), 
което представлява 130 % от раз-
пределения бюджет за приема.
До последния етап – за тех-

ническа и финансова оценка 
стигнаха 1001 проекта, от кои-
то са одобрени 994. В рамките 
на отпуснатия бюджет по под-
мярката попадат 880 проекта, 
които ще получат финансиране 
по ПРСР 2014-2020 г.
Оставащите 114 проекта, 

оценени с до 16 точки, ще бъ-
дат договорени на по-късен 
етап. Екипите на МЗХГ и на 
ДФЗ – РА в момента работят 
върху изготвяне на нотифика-
ция, с която през септември да 
бъде осигурен допълнителен 
ресурс, необходим за тяхното 
финансово обезпечаване.
В съответствие на политика-

та на ДФЗ – РА за публичност и 
прозрачност, всички сключени 
договори с младите фермери по 
подмярка 6.1 ще бъдат публи-
кувани на интернет страницата 
на институцията.

Общинска администрация - 
Сатовча уведомява жителите 
от общината, че в дните от 27 
до 30 август 2019 година ще се 
проведат за пета поредна година 
специализирани безплатни ме-
дицински прегледи за възраст-
ни хора. Прегледите са вторият 
етап от Програмата „Забавно 
лято, грижовна есен“, която се 
провежда на територията на об-
щина Сатовча със съдействието 
на кметът на общината д-р Ар-
бен Мименов в партньорство с 
Фондация „BCause“ и Фонда-
ция „Направи добро Алексан-
дровска“ към Александровска 
болница с финансовата подкре-
па на „Филип Морис България“ 
ЕООД, като част от инициативи-
те на Филип Морис Интернешъ-
нъл за корпоративна социална 
отговорност за подпомагане на 
общности в различни тютюноп-
роизводителни региони и общи-
ни. Специализираните безплатни 
прегледи ще се проведат в дните: 

27 август 2019 година (втор-
ник) в село Сатовча - за Сатов-
ча и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: карди-
олог, ортопед, гастроентеролог и 
невролог в сградата на Община-
та - първи етаж. 

28 август 2019 година (сряда) 
в село Вълкосел - за Вълкосел и 
съседни населени места. Прегле-

дите ще се извършват от меди-
цински специалисти: кардиолог, 
ортопед, гастроентеролог и не-
вролог в сградата на Кметството 
и Читалището. 

29 август 2019 година (чет-
въртък) в село Кочан - за Ко-
чан и съседни населени места. 
Прегледите ще се извършват от 
медицински специалисти: карди-
олог,, ортопед, гастроентеролог и 
невролог в сградата на Училище-
то - първи етаж. 

30 август 2019 година (петък) 
в село Слащен - за Слащен и съ-
седни населени места.
Прегледите ще се извършват 

от медицински специалисти: 
кардиолог, ортопед, гастроенте-
ролог и невролог в сградата на 
Здравната служба. 
Медицинските екипи ще из-

вършват прегледи и ще консул-
тират пациенти. За по-доброто 
консултиране, пациента е необ-
ходимо да носи налични меди-
цински документи - епикризи, 
изследвания, становища и други.

НОИ ОТНОВО ЩЕ ПОДПОМАГА ИЗБОРА НА ПО-БЛАГОПРИЯТЕН
ВАРИАНТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ ЕКИПИ

Мюсюлманите от община Сатовча 
отбелязаха празникът Курбан Байрам. 
Празник на жертвоприношението в 
чест на приключвано на хаджа и в па-
мет на пророка Ибрахим. Празнуващи-
те спазиха традицията  и на всяка една 
трапеза имаше курбан от жертвено жи-
вотно. В продължение на четири дни 
семействата и приятелите се събира-
ха около трапезата. Младите поискаха 
прошка от възрастните, а скараните, се 
помираваха. 
Курбан Байрам е характерен с курба-

ните, които се принасят в жертва в име-
то на Аллах. Смисълът на курбана не 
се състои в заколението на животното, 
нито в неговата кръв, нито пък в месото 
на животното. Целта на курбана се из-
разява в боязънта пред Аллах и подчи-
нението на Неговата повеля.

През месец септември 2019 г. мобилни екипи 
от всички териториални поделения на НОИ (ТП 
на НОИ) ще извършват отново консултации на 
гражданите с цел да ги подпомогнат при избо-
ра на по-благоприятен прогнозен индивидуален 
коефициент, изчислен по старата или по новата 
методика, действаща от началото на 2019 г.
Индивидуалният коефициент е елемент, при-

ложим при определянето размера на пенсиите, 
свързани с трудова дейност. Графиците за по-
сещенията на мобилните екипи в общинските 
центрове по места през месец септември т.г. ще 
бъдат оповестени до края на август в приемни-
те на всяко ТП на НОИ. В постоянните приемни 
на поделенията на НОИ, както и в изнесените 
работни места, консултациите на гражданите по 
тази тема не са преустановявани.
В кампанията през май т.г. над 1500 бъдещи 

пенсионери се консултираха относно вариантите 
за изчисляване на индивидуалния коефициент на 
бъдещата им пенсия чрез мобилните групи. За да 
бъде консултирано, лицето трябва да предостави 
на служителите информация за общата продъл-
жителност на придобития от него осигурителен 
стаж за времето до 31.12.1996 г., както и документ 
по образец УП-2 за брутното трудово възнаграж-
дение или доход, върху които са внесени осигу-
рителни вноски за три последователни години 
от последните 15 години осигурителен стаж по 
негов избор преди 1 януари 1997 г. Последните са 
необходими с оглед изчисляването на индивиду-
алния коефициент и по т.нар. „стара методика“.
От началото на годината около 52 000 лица са 

подали заявления за отпускане на лична пенсия, 
свързана с трудова дейност, като пенсионното 
производство за част от тях все още не е приклю-

чило, съгласно нормативно установения срок от 4 
месеца за произнасяне на пенсионния орган.
Както е известно, лицата с подадени заявления 

в периода от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г. за от-
пускане на пенсия, свързана с трудова дейност, 
с начална дата след 31 декември 2018 г., както 
и тези от тях, на които е била отпусната такава 
пенсия до 04.05.2019 г., могат да упражнят едно-
кратно правото си на избор за по-благоприятния 
за тях начин за изчисляване на индивидуалния 
им коефициент. От този ред до момента са се 
възползвали около 2200 лица.
Електронната услуга „Изчисляване на про-

гнозна пенсия“ е достъпна и за самостоятелно 
ползване от лицата на интернет страницата на 
НОИ чрез издаден от института персонален 
идентификационен код (ПИК). От 4 май т.г. до-
сега през тази услуга са направени справки с 
ПИК за близо 36 000 лица.

ДФЗ ФИНАНСИРА ИНВЕСТИЦИИТЕ
НА 880 МЛАДИ ФЕРМЕРИ  



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

19 Август 2019, Понеделник,
 Ден на хуманитарната помощ 
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/

RES/63/139 на Общото събрание на ООН 
от 11 декември 2008 г. в знак на почит към 
всички, които оказват хуманитарна помощ 
по света, както и за по-добра информираност 
на обществото за значението на тази дейност. 
Годишнина от бомбения атентат /2003/ в хотел 
„Канал“ в Багдад, Ирак, при който загиват 
22-ма служители на ООН, сред които и вър-
ховният комисар на ООН за човешките права 
Сержу Виейра ди Мелу.

20 Август 2019, Вторник,
 Имен ден празнува Самуил 
На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил (означава 

- измолен от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един 
благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана 
и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието 
се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и поз-
найниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно 
всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си 
в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу. Веднъж 
след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана 
едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в 
скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син 
и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният 
Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи 
„измолен от Бога“.

 23 Август 2019,  Петък,
 Ден на жертвите на сталинизма и нацизма 
Денят се чества от 2009 г. с резолюция на Евро-

пейския парламент от 2 април 2009 г., на основание 
на декларация на Европейския парламент, приета 
на 23 септември 2008 г. в Брюксел, Белгия, по време 
на сесия на парламента (22-25 септември 2008), 
„за да се запази паметта на жертвите на масово 
депортиране и изтребление, като същевременно 
се насърчи по-енергично демокрацията и се защити мирът и стабилността в 
Европа“. Годишнина от подписването в Москва, СССР, на Договор за ненапа-
дение между СССР и нацистка Германия (пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/. 

24 Август 2019, Събота,
 На този ден изригва вулкана Везувий 
На 24 август 79 г. е най-голямото изригване 

на вулкана Везувий - погребани са градовете 
Помпей и Херкулан. Вулканът е на височина 
1277 м над морското ниво, близо до Неапо-
литанския залив, Италия. Той е единственият 
активен вулкан в континенталната част на 
Европа. Кратерът му е с дълбочина 216 м и 
обиколка 1400 м. Диаметърът на основата 
му е повече от 3 км. Везувий изригва пери-
одично в продължение на повече от 12 000 
години. Последното му по-голямо изригване 

е през 1944 г., загиват 45 души, опустошени са няколко села, а базата на Съ-
юзниците, разположена наблизо понесла сериозни щети - повредени били 88 
бомбардировача B-25 „Мичъл“. Помпей е в списъка на Организацията на ООН 
по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на световното 
културно наследство. Разрушеният град е една от най-популярните туристиче-
ски атракции в Италия - посещаван е от около 2,5 милиона туристи годишно. 

25 Август 2019, Неделя,
489 години от рождението на Иван Грозни
489 години от рождението на Иван Грозни (Иван 

ІV) /1530- 1584/ - руски владетел, който изгражда 
основните на руската империя. Велик московски 
княз (4 декември 1533 - 16 януари 1547) и първият 
руски цар (16 януари 1547 - 18 март 1584). Проз-
вището „Грозни“ на руски (грозный) означава 
„Страшни“. Внук е на София Палеолог (племен-
ницата на последния византийски император), 
потомък на Асеневци (София е пра пра правнучка 
на цар Иван Асен III). Руският цар е издънка на 
византийските династии Палеолог, Кантакузин и 
Комнин. По време на управлението му руската държава започва да овладява 
нови земи: Поволжието, колонизацията на Сибир, за да утвърди достъп до 
Балтийско море, Иван Грозни води 24 години Ливонска война срещу Ливонския 
орден, Литва, Полша и Швеция. Създадените от него, основите на руското об-
щество и държавни институции, просъществуват до XVIII век, затова и в много 
легенди и приказки феодална Русия е отъждествявана с името „дядо Иван“..
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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  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМА
„ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ“ 

Краен срок: 1 ноември 2019 г. 
Инициативата  е  насочена 

към деца, ученици и студенти 
от специалностите „Рекламна 
графика“/“Компютърна графи-
ка“, от училищата и университе-
тите по изкуствата от системата 
на МОН, или с изявени интереси 
към визуалните изкуства.
Целта на инициативата е чрез 

изкуството децата и младежите 
да изразят своето послание за 
повече внимание и толерантност 
на пътя, защото всеки човек е важен, и всеки човек е част от живота на някой друг.
Основната темата на конкурса е „Пази семейството си на пътя“, а младите автори ще 

имат възможност да изразят гледната си точка и в 8 подтеми: опасностите от използване 
на мобилен телефон; важността от поставяне на обезопасителни колани; да пазим мо-
тоциклетиста; толерантност към велосипедистите; да пазим пешеходците; да намалим 
скоростта и да пазим децата в автомобила, използвайки специализирани детски столчета.
Организатори: Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 15.08.2019 г.
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ППЗСПД целят синхронизирането му със Закона за 
семейни помощи за деца и намаляването на  адми-
нистративната тежест върху лицата и семействата. 
Те са в сила от 01.08.2019 г.
С направените промените се регламентира въз-

можността заявленията-декларации за получаване на 
всички видове семейни помощи за деца да бъдат пода-
вани и по електронен път с квалифициран електронен 
подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а 
не само чрез лично заявяване в дирекция „Социално 
подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. 
При лично заявяване за отпускане на семейни 

помощи в съответната ДСП по настоящ адрес, доку-
ментите, упоменати като необходими за представяне 
в специализираната нормативна уредба, се прилагат 
на хартиен носител в оригинал, като се изискват за 
справка и личните карти на заявителите. 
Когато кандидатстващите за отпускане на семейни 

помощи използват лицензирани пощенски оператори 
за подаването на заявленията-декларации, необходи-
мите документи също се прилагат в оригинал. 
До създаването в Единния портал за достъп до 

електронни административни услуги на всички 
електронни административни услуги, отнасящи се 
до предоставянето на семейни помощи, подаването 
на заявленията-декларации по електронен път ще 
се извършва чрез създадените от лицата профили в 
системата „Електронно връчване“. Удостоверяването 
на самоличността на заявителите ще се осъществява 
чрез квалифициран електронен подпис. Към заяв-
ленията трябва да бъдат приложени необходимите 
документи, сканирани като прикачен файл.
Във връзка с влезлите в сила от 01.08.2019г. изме-

нения и допълнения в Закона за семейни помощи за 
деца, касаещи прекратяването на месечните помо-
щи за отглеждане на дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст, в 
ППЗСПД е регламентиран и редът за прекратяване-
то на помощта. Когато в рамките на един месец от 
учебната година са допуснати отсъствия повече от 
три дни от дете, посещаващо група за задължително 
предучилищно образование и  от 5 учебни часа от 
ученик, Агенцията за социално подпомагане (АСП) 
ще изисква от Министерството на образованието и 
науката писмено потвърждение на актуалността на 
подадената информация за допуснатите отсъствия от 
конкретното дете, преди заповедта за прекратяване на 
помощта да бъде издадена. 
Нов момент е и изплащането на еднократната по-

мощ за ученици, записани в първи клас на два пъти. 
Половината от нея ще се изплаща или предоставя 
след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а 
втората половина в началото на втория учебен срок, 
ако детето продължава да учи.
Еднократната помощ за ученици ще се възстановява 

ако: детето/ученикът не постъпи в училище, освен 
ако причина за това е здравословното му състояние;  
не продължи обучението си през втория учебен срок 
до завършване на първи клас, освен ако това е невъз-
можно поради здравословното му състояние, както и 
когато в рамките на един месец от учебната година 
има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които 
няма уважителни причини.

До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно 

чл.11 ал. 2 от ЗСВТС 
на Интрастат декла-
рации -пристигания/
изпращания за месец 
юли 2019 г., за ново-
регистрираните Ин-
трастат оператори с 
възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юли за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, направени през месец юли, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. юли.

Въпрос: Здравейте, в момента съм в период на 
отглеждане на дете до 2 г. Детето ми е прието 
в детска ясла. Какви обезщетения ми се полагат 
и какви документи се подават, ако не желая да се 
връщам на работа.
Отговор на МТСП: От изложеното в запитването 

може да се направи заключение, че Вие желаете 
да подадете молба за прекратяване на трудовия си 
договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 
от Кодекса на труда (КТ) или с предизвестие по чл. 
326 от КТ. В КТ няма установен образец на молба за 
прекратяване на трудовия договор, но работника или 
служителя следва писмено да формулира своето ясно 
волеизявление за прекратяване на трудовия договор. 
Според чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ трудовият договор 
се прекратява без която и да е от страните да дължи 
предизвестие по взаимно съгласие на страните, из-
разено писмено. Страната, към която е отправено 
предложението за прекратяване на трудовия договор 
по взаимно съгласие, е длъжна да вземе отношение по 
него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от 
получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че 
предложението не е прието. На основание чл. 326, ал. 
1 от КТ работникът или служителят може да прекрати 
трудовия договор, като отправи писмено предиз-
вестие до работодателя. Срокът на предизвестието 
започва да тече от следващия ден на получаването 
му (чл. 326, ал. 4 от КТ). В чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ е 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
19 - 25 август 2019г., брой 32

НОВО ДОПЛАЩАНЕ ПО DE MINIMIS
ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ   

Д ъ р ж а в е н 
фонд „Земеде-
лие“ е доизпла-
тил над 23, 651 
млн. лв. по дър-
жавна помощ de 
minimis на всич-
ки земеделски 
производители, 
допустими  за 
подпома г ан е 
съгласно  Ре -
гламент  (ЕС ) 
1408/2013. През юни управителният съвет на фонда 
утвърди по схемата бюджет в размер на 26, 300 млн. 
лв. Първият транш от 23 млн. лв. беше преведен на 
13 743 земеделските стопани през юли.
След извършени допълнителни административни 

проверки фондът изплати субсидиите на още 200 
животновъди. Така финансова подкрепа беше раз-
пределена между близо 14 000 земеделските стопани, 
които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки 
и кози-майки.
На подпомагане подлежат регистрирани стопани, по-

дали заявления за директни плащания Кампания 2019г. 
Те трябва да са били допустими за финансиране и да са 
получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНИ ПО СХЕМИТЕ ЗА
ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ СЕ ДОКАЗВА С
ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 
Документи-

те за доказва-
не на реали-
зираните  на 
пазара живот-
ни трябва да 
са издадени в 
периода от 1 
октомври 2018 
г. до 30 сеп-
тември  2019 
г. Те трябва да 
бъдат предста-
вени в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната 
областна дирекция на ДФ „Земеделие“ - РА. Това е 
разписано в указанията на МЗХГ към земеделските 
стопани, които доказват реализация на животни по 
схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019.
Изискванията се прилагат за първи път и се отна-

сят за Схемите за обвързано подпомагане за месо-
дайни крави и/или юници (СМКЮ), за обвързано 
подпомагане за месодайни крави под селекционен 
контрол (ЕЖСК-месо) и за обвързано подпомагане 
за овце-майки и кози-майки под селекционен кон-
трол (ДПЖСК). Целта е да се улеснят земеделските 
стопани при доказване реализацията на животни по 
горе цитираните схеми.
Реализацията на животните по СМКЮ, ЕЖСК 

(месо) и ДПЖСК трябва да е придружена от вете-
ринарномедицинско свидетелство за придвижване 
на животни, когато се касае за реализация на живи 
животни в границите на страната или сертификат за 
вътрешна търговия с ЕС и/или Сертификат за здра-
вословно състояние при износ, когато реализацията 
на живи животни е извършена извън границите на 
страната, както и счетоводни документи.
Реализацията на животни няма да се счита за ва-

лидна, когато статусът за движение на животни във 
ВЕТИС не е „завършен“ или когато статусът на прид-
вижваното животно не е „пристигнало“, независимо 
от това дали са придружени от счетоводни документи 
и номер на ветеринарномедицинско свидетелство или 
сертификат.Срокът, в който животните, заявени по 
схемите за обвързано подпомагане (СМКЮ, ЕЖСК-
месо и ДПЖСК), следва да останат в стопанството за 
Кампания 2019 е 5 септември 2019 г.. За животните, 
заявени по схемата за Преходна национална помощ 
за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3) срокът е 
25 септември 2019 г. включително.
Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. жи-

вотни от същия вид на допустимо за подпомагане жи-
вотно по схемата, а за тези под селекционен контрол 
е 0,25 бр. За ДПЖСК изискванията се различават в 
зависимост от заявената порода .

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ 
НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 
НАМАЛЯВАТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ 
С Постановление на 

Министерския съвет № 
188 от 25.07.2019 г. за 
изменение и допълне-
ние на Правилника за 
прилагане на Закона 
за семейни помощи 
за  деца  (ППЗСПД), 
обнародвано в  Дър-
жавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г. са направени 
промени в него. Измененията и допълненията в 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АВГУСТ 2019г.

регламентирано, че трудовият договор се прекратява 
при прекратяване с предизвестие - с изтичането на 
срока на предизвестието. Съгласно чл. 224, ал. 1 от 
КТ при прекратяване на трудовото правоотношение 
работникът или служителят има право на парично 
обезщетение за неизползвания платен годишен 
отпуск, правото за който не е погасено по давност. 
Работодателят е длъжен да изплати обезщетението по 
чл. 224, ал. 1 от КТ независимо от вида на трудовия 
договор и основанието за прекратяването му. На ос-
нование чл. 228, ал. 3 от КТ обезщетението по чл. 224 
от КТ, дължимо при прекратяване на трудовото право-
отношение, се изплаща не по-късно от последния ден 
на месеца, следващ месеца, през който правоотноше-
нието е прекратено, освен ако в колективния трудов 
договор е договорен друг срок. След изтичане на този 
срок работодателят дължи обезщетението заедно със 
законната лихва. Според чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 
Кодекса за социално осигуряване (КСО), право на 
парично обезщетение за безработица имат лицата, за 
които са внесени или дължими осигурителни вноски 
във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през 
последните 18 месеца преди прекратяване на осигуря-
ването и които: 1. имат регистрация като безработни в 
Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република 
България или пенсия за старост в друга държава или 
не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст 
в намален размер по чл. 68а или професионална пен-
сия по чл. 168; 3. не упражняват трудова дейност, за 
която подлежат на задължително осигуряване по този 
кодекс или по законодателството на друга държава, 
с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса 
на труда. Размерът на паричното обезщетение за 
безработица и периодът, през който ще се получава 
то се определят от териториалното поделение на На-
ционалния осигурителен институт, занимаващо се с 
паричните обезщетения за безработица. Координати 
за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ 
рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате ин-
формация и чрез Контактния център на Националния 
осигурителен институт (тел. 0700 14 802).

Въпрос: Как се изчислява платен годишен 
отпуск при напускане? Според мен ако е в м.07 
- 20/12*7=11.66 и при заработени 15 дни от 23 ра-
ботни следва да имам 12 дни отпуск. Според ТРЗ 
на фирмата формулата е 20/12/31*21 за последния 
месец, като ако реша да ползвам отпуск имам право 
на 11 дни, а ако не го ползвам имам 12 дни по чл.224. 
Това правилно ли е?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 224, ал. 1 от Ко-

декса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото 
правоотношение работникът или служителят има пра-
во на парично обезщетение за неизползвания платен 
годишен отпуск, правото за който не е погасено по 
давност. Според чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работно-
то време, почивките и отпуските (НРВПО) размерът 
на обезщетението за неизползван платен годишен 
отпуск по чл. 224 от КТ се определя пропорционално 
на времето, което се признава за трудов стаж. В чл. 
42, ал. 3 от НРВПО е предвидено, че работникът/
служителят има право на парично обезщетение за 
неизползван платен годишен отпуск, когато е при-
добил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният 
месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита 
за пълен, ако работникът и служителят е прослужил 
най-малко половината от работните дни на месеца. 
Точните изчисления се извършват от работодателя.



ДОМАШЕН КОМПРЕС
ПРИ ОТЕКЛИ ГЛЕЗЕНИ    

Отеклите крака могат да при-
тесняват и млади, и стари хора. 
За това неприятно състояние са 
отговорни много фактори – от 
продължително стоене в изпра-
вено положение до сърдечна 
недостатъчност. 
Отоците в глезените могат да 

се прикрият с по-дълги дрехи, но 
трябва да се вземат и мерки за облекчаване на болките. 
Ваните за крака са много ефективни срещу отоците. В 

тях се добавя морска сол, сода или синап. Температурата 
на водата не бива да надвишава 30 градуса. 
Обелете няколко картофа и ги настържете. Получената 

мека каша поставете на отеклите места и оставете за 20 
минути. За по-голям ефект пристегнете компреса с хавли-
ен или памучен плат. 
Компрес от хляб – смесете средата на хляб с оцет. 

Наложете на болното място, след няколко процедури 
отока изчезва. 
Направете каша от огничав бурен, часовниче и агримо-

ния. Наложете върху глезените. 
Компрес с кал – нанесете натурална кал или маска от 

кал на тънък слой върху предварително навлажнената 
кожа. Увийте краката с плат и отгоре хартия. Оставете да 
действа за половин час. Най-добре е през това време да 
бъдете в легнало положение. 
Можете да се обърнете и към ароматерапията. Смесете 

по 5 капки масло от босилек и масло от риган с 3 ч.л. 
бадемово масло. Използвайте тази смес за масаж на бо-
лезнените участъци. 
Освен компресите, обърнете внимание и на някои други 

неща. Подбирайте правилно своите обувки. Те трябва да 
са удобни, с малък ток и твърда подметка. 
Старайте се да се движите повече и да стоите по-малко 

време в изправено положение. Ако работата ви изисква 
дълго да сте седнали, поставяйте краката в хоризонтално 
положение, когато можете. 
Купете си лечебни чорапи, които може да откриете в 

аптеките. Те тонизират съдовете и намаляват отоците. 
Сауната, слънчевите бани и контрастните душове са 

напълно противопоказни за подутите глезени.

ЗАЩО НОСЪТ НА КУЧЕТО Е МОКЪР? 
Много хора се питат защо е вла-

жен носът на кучето. Американски 
зоолози от университета в Пенсил-
вания ни дават отговорите.
Те установяват, че мокрият слу-

зен секрет, отделян от носа на на-
шите любимци, играе най-важната 
роля за тяхното силно обоняние.
Той помага на кучето да разграничи и класифицира 

молекулите на различните миризми. Миризмите отделят 
ароматни химикали във въздуха. Кучетата облизват но-
совете си, за да „вземат“ тези химикали и да ги доставят 
до обонятелните жлези, които се намират в устата им.
Така микрочастиците на тези миризми първи дости-

гат до обонятелните рецептори на кучето - то веднага 
разпознава и надушва своя стопанин, усеща аромата 
на храна или миризмата на други животни. Това прави 
кучето пръв и най-важен помощник на полицаи и мит-
ничари. От друга страна, няма как да заблудите пухка-
вия лакомник, че ароматът на печено пиле не се носи 
от вашата фурна.
Има случаи обаче, когато кучешкият нос не е така вла-

жен. Понякога това е абсолютно нормално. Например 
когато любимецът ни спи, не е необходимо обонянието 
му да е силно и носът му става по-сух. 
Други случаи, когато носът на кучето изсъхва и ста-

ва топъл са при преумора /например когато кучето е 
тичало интензивно, преследвайки някое животно, бя-
гало е от неприятност, ходило е продължително в по-
топло време и др./. 
Кучешкият нос става сух и топъл и при наличието на 

някакво заболяване. Ако забележите, че носът на кучето 
е сух постоянно, е добре да го наблюдавате и за други 
притеснителни симптоми.
Другата причина за постоянно мокрия кучешки нос е 

терморегулацията. Кучетата нямат потни жлези като нас 
- хората и навлажняването на носа е един от начините за 
охлаждане на тялото.

ЗАЩО ЛИСТАТА НА КРАСТАВИЦИТЕ ЖЪЛТЕЯТ?
Краставицата е нежно тропическо растение, което из-

исква постоянно наблюдение и внимание. По формата и 
цвета на листата и плодовете лесно може да се определи 
проблема и да се реши в кратки срокове. Пожълтяването 
може да е съпроводено с деформация на листните пету-
ри и плодовете, а също и с опадане на завръзите.
Важно е незабавно да реагираме на „краставичните 

сигнали“ и да предприемем срочни мерки за спасяване 
на реколтата. Изобилие от жълти, опадали завръзи и на-
дупчени листа е сигнал за сериозни проблеми със „здра-
вето“ на краставиците. 
Обедняване на почвата
Бедна почва е най-разпространената 

причина за пожълтяване на завръзите и 
слаба реколта. Отглеждането на крас-
тавици на едно и също място няколко 
поредни години води до това, че внася-
нето само на компост или хумус вече 
не е възможно да  реши проблема. Поч-
вата се нуждае и от минерални торове, 
дървесна пепел и седерати за комплексен подход – ком-
биниране на минерални и органични торове в период на 
покой, а след това правилна ротация на културите.
Сеитбообращение
Нарушаването на сеитбообращението не минава без 

да оставя следа – в почвата се натрупват вредители, па-
тогени на гъбични и бактериални инфекции, почвата 
става по-бедна. Дори най-устойчивите, елитни сортове 
краставици попадат под натиска на бушуващите гъбична 
или бактериална флора. Необходимо е да се въведе 5-7 
годишна ротация на полевите култури, както и съвмес-
тимост с предшествениците.
Нарушен режим на отглеждане
Краставиците ценят добрата осветеност, навременно-

то поливане, рохкавата почва и регулярна вентилация.
Една от най-честите причини за пожълтяване и опа-

дане на завръзите на краставиците е нерегулярното 
поливане. Те черпят вода от повърхностните слоеве на 
почвата, което означава, че тя трябва да бъде постоянно 
влажна, особено в период на масово плододаване.
При нарушаване на температурния режим, като про-

дължително захлаждане, краставиците стават уродливи, 
растат бавно, а завръзите пожълтяват и опадат. За по-бър-
зо излизане от ситуацията е необходимо листно подхран-
ване с комплексни торове, наситени с микроелементи.
Гъсто засаждане
Краставиците са светлолюбива култура и когато са за-

садени нагъсто, страдат от недостиг на слънчева светли-
на, започват да изхвърлят цветовете и завръзите. Освен 
това при гъсто засаждане се създават благоприятни ус-
ловия за бързо размножаване на възбудители на гъбични 
заболявания. Някои хибридни сортове краставици са в 
състояние да заложат до 150 завръзи едновременно, но 
кореновата система на едно растение не е в състояние да 
отгледа повече от 25-30 броя, което означава, че една част 
от тях трябва да се отстранят, защото в противен случай 
съществува риск от пожълтяване и опадане на всички.
Краставиците пожълтяват от глад
Лошото подхранване води до пожълтяване на листата 

и завръзите и опадането им. Това се получава при неба-
лансирано торене. Например, когато липсва азот, расте-
жът на краставиците е силно потиснат, стъблата остават 
тънки и твърди, без странични разклонения, а листата 
дребни. Завръзите пожълтяват и окапват, а заедно с това 
и голяма част от цветовете. Отначало по-старите листа 
преждевременно пожълтяват, а по-късно и останалите.
За добро развитие и плододаване краставиците се 

нуждаят от комплексно подхранване 3-4 пъти за сезон и 
профилактика на дефицита на микроелементи – калций, 
молибден, магнезий, цинк, бор, мед и желязо.
Краставиците боледуват
Когато завръзите пожълтяват и опадат, а листата се по-

криват с петна и стават безформени, тогава най-честата 
причина е бактериозата. Тя е коварна болест и е верен 
спътник на влажното и хладно лято.
Болните растения се обработват с бледорозов разтвор 

на калиев перманганат. За профилактика на бактериоза-
та растенията се пръскат с бордолезов разтвор (1%) или 
0,4% разтвор на меден оксихлорид.
При много влажно лято е необходимо честотата на по-

ливане да се намали.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ПЧЕЛНИК -MARRUBIUM VULGARE L. 
Описание:
Многодишно, сивозелено 
тревисто растение. Стъблото 
е до 50 см високо, четириръ-
бесто, разклонено. Листата 
са срещуположни с дръжки, 
кръгли до широко елипсо-
видни, назъбени. Цветовете 
са бели. Тичинките са 4, 
затворени в тръбицата на 
венчето. Плодът се разпада 
на 4 продълговати тристенни 
орехчета. Цъфти от юни до 
септември. 
Разпространение:
По тревисти и буренливи места из цялата страна. 
Употребяема част:
Използва се надземната част, събрана по време на 
цъфтеж. Стръковете се отрязват на около 20 см от 
върха. Да не се смесва с другите видове от този род, 
срещащи се у нас.
Действие:
Дезинфекционно, отхрачващо, жлъчегонно , запи-
чащо и силно спазмолитично действие. Прилага се 
при спазми на гладкомускулните органи, сърдечна 
аритмия, хронична диария.
Приложения:
• при болести на черния дроб, при стомашно-чревни 
възпаления с колики, диабет 
• при възпаления на бъбреците и пикочния мехур, 
скрофули, ревматизъм, кожни обриви 
• при ларингит, бронхит, магарешка кашлица, задух 
• хипотензивно средство
• В българската народна медицина пчелникът се 
препоръчва при задух, емфизем, кашлица, бронхит, 
болести на черния дроб и далака, глисти, нередовна 
менструация, хемороиди, възпаление на бъбреците 
и пикочния мехур, ревматизъм. 
Външно приложение: За бани при кожни обриви, 
рани, хемороиди, за налагане на лапи при циреи, 
възпаление на лимфните жлези. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се слагат 
в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се 15 минути преди 
ядене по 100 мл, 4 пъти дневно. 

 „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!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Пернишка мъжка компания разпива. По едно време един 
от компанията иска съвет:

– Пичове имам връзка с омъжена жена, името няма да 
споменавам, дали да продължа връзката или да сложа 
край? Само без глупави коментари, ако обичате! 
След кратко мълчание, един от компанията проговаря:
– А бе, я че пребием моята за всеки случай...

Фучи една патрулка по улиците, а от дясната страна 
ченге се показало през прозореца и крещи:

- Синьо!... Синьо!... Синьо!...
Един човек се чуди:
- Тоя па защо вика така?
Друг му отговаря:
- Защо, защо... бурканът им се е повредил!

ернишка мъжка компания разпива. По едно време

СКУМРИЯ НА ФУРНА
В СПЕЦИАЛНА МАРИНАТА     

Продукти: 
- скумрия - 10 бр. (бро-

ят на порциите е ори-
ентировъчен)

- зехтин - 1 ч.ч.
- оцет - 1 ч.ч.
- чесън - 4 - 5 скилидки
- универсална  под-

правка - 2 с.л.
 Приготвяне: Скумрията  се изчиства (отстранете 

главите опашките и вътрешностите), измива и се на-
режда в тава.
В купа се смесват  зехтинът, оцетът, универсалната 

подправка и пресованият чесън. Всичко се разбива с 
телена бъркалка.
Във всяка риба (в коремчетата) се слага по една су-

пена лъжица от маринатата, а с останалата се поливат 
рибите отгоре.
Тавата се завива с алуминиево фолио и се поставя в 

хладилник за няколко часа. Най-добре да се приготви 
от вечерта за следващия ден на обед или вечеря.
Пече се  с фолио около 20 минути в предварително 

загрята фурна, без да се добавя никаква вода. Отстра-
нете фолиото и запечете още 5 мин.
Рибата се получава сочна и уникално вкусна. Серви-

райте с  гарнитура,  по желание и резен  лимон.


