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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

Предвид изтичане на валид-
ността на над 2 249 711 лични до-
кументи на български граждани 
през идната година се очаква нато-
варване в обслужването на хората, 
които ще посетят звената за изда-
ване на нови лични документи.
В тази връзка Дирекция „Бъл-

гарски документи за самолич-
ност“ въвежда следните промени 
в организацията на работа:
Всички с постоянен адрес на 

територията, обслужвана от съот-
ветната областна дирекция, могат 
да подават заявления за издаване 
на нови документи за самоличност 
във всяко едно от звената „Българ-
ски документи за самоличност“ на 
територията на дирекцията. 
В рамките на работното време 

на съответните звена, гражданите 
могат да направят избор на по-
удобно или предпочитано от тях 
звено, различно от това по посто-
янния им адрес. 
Съответно готовите документи 

се получават в същото звено, къ-
дето е подадено заявлението.
Граждани, които притежават ва-

лиден електронен подпис, могат 
да ползват и услугата издаване на 
лична карта и/или паспорт чрез 
електронните административни 
услуги и да ги подадат онлайн на 
адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.
По електронен път може да се 

подаде заявление за подмяна на по-
вредено, унищожено, изгубено или 
откраднато СУМПС с ново свиде-
телство със същата валидност.
Създадена е възможност, слу-

жителите от звената „Български 
документи за самоличност“ да 
осъществят организиран прием 
на заявления за лични докумен-

ти от дър-
жавни ин-
ституции , 
общински 
администра-
ции, кмет-
ства, големи 
предприя -
тия/фирми на територията на съ-
ответната област (СДВР, ОДМВР 
и ДБДС), като за това е необходи-
мо да има постъпило искане.
Приемането ще се извършва на 

място от служителите с мобилна 
биометрична станция.

 МВР напомня на гражданите:
∙ Крайният срок за подаване на 

заявление за подновяване на лич-
на карта е 30 (тридесет) дни, след 
датата на изтичане на валидността 
на личната карта. Можете да пода-
дете заявление за подмяна и преди 
да е изтекъл срокът на валидност.
∙ Родители на дете, навършило 

14 - годишна възраст, са задъл-
жени в 30 (тридесет) дневен срок 
от навършване на възрастта, да 
подадат заявление за издаване на 
лична карта. Заявлението се по-
дава в присъствие на детето и на 
един от родителите.
∙ При неспазване на срока за из-

даване на лична карта или подмя-
на на вече издадена, но с изтекъл 
срок на валидност, се налага глоба 
в размер от 20 до 150 лева. Санк-
цията е валидна и за родител, не 
направил необходимото да издаде 
лична карта на детето си.
∙ При неспазване на тримесечния 

срок за връщане на паспорт или за-
местващ го документ, след изтича-
не на неговата валидност се налага 
глоба в размер от 20 до 150 лева. 
Санкцията е валидна и за родител.

В тазгодишното издание на международния 
конкурс бяха наградени 55 ученици и 45 учители 
- научни ръководители, сред които ученичката 
Мирослава Хаджиева от 10-а клас и г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френски език.
Конкурсът имаше за цел да стимулира интере-

са на учениците към бъдещето на българо-руски-
те връзки и да формира у подрастващото поко-
ление чувство на приятелство между народите.
Стотици ученици от I до XII клас от цялата 

страна, Република Молдова и Руската федера-
ция с въодушевление писаха литературни твор-
би (стихове, есета, разказ), реферати, създаваха 
мултимедийни презентации, видеоматериали, 
рисуваха по избрана от тях тема: „Ние сме за 
мир! (Моята представа и подкрепа за мирно и 
щастливо бъдеще на човечеството)“; „Анти-
фашистката борба в България (1941-1944 г.)“; 
„Българското участие в борбата и победата 
над фашизма“; „Сътрудничеството в Космоса 
- гаранция за мирно бъдеще на човечеството“ 
(„Заедно в Космоса - Заедно на Земята“) - 40 го-
дини от космическия полет на Георги Иванов и 
Николай Рукавишников; „140 години диплома-
тически отношения между България и Русия“.

Конкурсът се организира за петнадесета по-
редна година от фондация „Устойчиво развитие 
за България“ и организационен комитет с учас-
тието на над десет други организации. Събитие-
то бе под патронажа на Посолството на Руската 
федерация в Република България и с подкрепата 
на Министерството на образованието и науката.
Сърдечно благодарим на организаторите!

УС на ДФ „Земеделие” утвърди 2 000 000 лв. 
финансов ресурс по схемата „Инвестиции за за-
купуване на съоръжения за добив и съхранение 
на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 
новородени животни с мляко“ за 2020 г.
Срокът на действие на схемата е до 

31.12.2020г. Нотифицираният максимален бю-
джет по схемата за периода е 2 млн. лева. През 
2019 г. са одобрени и договорирани 85 проекта 
на обща стойност 1,5 млн. лв., които предстои 
да бъдат изплатени през 2020 г.
По схемата се възстановяват до 50% от извър-

шените разходи за инвестиции, като максимал-
ният размер на помощта е не повече от 25 хил. 
лева. Подпомагането се предоставя под форма-
та на субсидия за покриване на част от разходи-
те за реализация на инвестиции в стационарни 
и мобилни доилни съоръжения, оборудване за 
съхранение на мляко и съоръжения за изкустве-
но изхранване на новородени животни с мляко.
Целта на държавната помощ е стимулирането 

на земеделските стопани да направят инвести-
ции за подобряване на общата производител-

ност и устойчивост на стопанствата си и по-спе-
циално - да намалят производствените разходи.
Кандидати по схемата могат да бъдат земе-

делски стопани, регистрирани по реда на На-
редба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от 
най-малко 3 (три) години назад, считано от да-
тата на кандидатстване, както и организации и 
групи производители, признати със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите.

КАК  ДА  СИ  СМЕНИМ  ЛИЧНАТА  КАРТА ,
АКО  СРОКЪТ  Й  ИЗТИЧА 

До 120 хил. лв. на проект или до 50% от раз-
ходите за инвестиции в машини, оборудване 
и съоръжения за защита от слана и градушки 
ще се отпускат на стопаните, които отглеждат 
плодове и зеленчуци. 

 Целият финансов ресурс за 2020 г. е в раз-
мер на 18 600 000 лева по схемата „Помощ за 
инвестиции в материални активи в земеделски 
стопанства, свързани с първично производство 
на растениевъдна земеделска продукция”.
Техниката, за която ще се отпускат средства, 

е избрана по предложение на браншовите ор-
ганизации в сектор „Растениевъдство”.  В тази 
връзка е изготвено изменение на схемата и е 
нотифицирано пред Европейската комисия 
на 10.01.2020 г. Срокът й на действие е до 
30.06.2021 г. Бюджетът по схемата е увеличен, 
като максималният нотифициран бюджет е оп-
ределен на 18 600 000 лева. С този ресурс ще 
бъдат финансирани поетите ангажименти по 
сключени договори от 2019 г. в размер на бли-
зо 4 млн. лева, както и одобрените проекти от 
предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата 
за държавна помощ.
Помощта ще се предоставя под формата 

на капиталова субсидия за покриване на част 
от разходите за реализация на инвестиции в 
машини, оборудване и линии за подготовка, 
охлаждане, съхранение, както и за машини, 
оборудване и съоръжения за защита от слана 

и градушки при производството на собстве-
на първична земеделска продукция в сектор 
„Растениевъдство“.
Целта на подпомагането е да стимулира зе-

меделските стопани да направят инвестиции 
за подобряване на общата производителност и 
устойчивост на стопанствата си и по-специал-
но – да намалят производствените разходи или 
подобрят производството.
Кандидати по схемата могат да бъдат земе-

делски стопани, малки и средни предприятия, 
признати групи или организации на произво-
дителите.
Предстои да бъдат утвърдени указания по 

схемата, след което в рамките на месец февруа-
ри ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Тази година „Изи Кредит“ 
се включи със сърце и душа в 
Кампанията „Капачки за бъде-
ще“. Поставените контейнери 
под формата на сърце в региона, 
включително в община Сатовча 
са вече девет (9). Инициативата 
е съвместна на „Изи Кредит“ и 
общините Гоце Делчев, Сатовча 
и Доспат. Сърдечни благодар-
ности на инициаторите Васил 
Синапов и Вадим Фърладжов, 
доброволци, които поеха анга-
жимента да стопанисват метал-
ните контейнери и на всички 

онези от вас, които ежедневно 
капачка по капачка се грижите за 
по-добър живот на недоносени-
те бебета и за по-чиста природа. 
Средствата събрани от рецикли-
рането на пластмасови капачки в 
цяла България са предназначени 
за закупуването на кувиози като 
дарение за болниците в малки-
те градове в страната, където 
няма такива. Дарените кувиози 
от Кампанията „Капачки за бъ-
деще“ са вече 19 на брой. Нека 
заедно направим България по-
добро място за живеене.



25 Януари 2020г., Събота,
Световен ден на средствата за масова 

информация и Ден на българското радио 
На 25 януари 1935 г. цар Борис III под-

писва указ, с който радиоразпръскването 
в България става държавна собственост. В 
резултат на този указ се поставя началото 
на Българското национално радио. Първата 
българска радиостанция носи името „Радио 
София“. На 25 януари, отбелязваме Денят 
на Средствата за Масова Информация, 
които отдавна не се изчерпват с радиото и 
печатната преса. В съвременния свят инфор-
мацията ни залива отвсякъде и наистина е 
„масова“ - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори 
лични блогове. Имаме широк достъп на много и всякаква информация.

26 Януари 2020г., Неделя,
Международен ден на митниците и мит-

ническия служител 
Всяка година на 26 януари световната митни-

ческа общност празнува Международния ден на 
митниците в чест на първата официална сесия 
на Съвета за митническо сътрудничество (СМС), 
която се е състояла на 26 януари 1953г. Член-
ството на Република България в СМС започва 
на 1 август 1973г. Поради значително нарастване 
на броя на страните членки в Съвета и все по 
-отговорната роля, която той играе в световен 
мащаб, през 1994г. Съветът за митническо съ-
трудничество приема неофициално името Световна митническа организация (СМО).

XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦА „ПИЖО И ПЕНДА“  
Краен срок: 20 февруари 2020 г.
Сдружение „Дай, бабо, огънче” гр. Перник и Чи-

талище „П. К. Яворов” 1926 г. – с. Мещица; общ. 
Перник, Ви предлагат да участвате в единадесетото 
издание на традиционния Национален конкурс за 
мартеници “Пижо и Пенда”.
В конкурса можете да участвате със следните 

творби:
- Мартеници - най-дълга; най-оригинална;
- Пано;
- Oбемни кукли.
Достоверността, художествената стойност и ори-

гиналност ще са критериите за многото награди 
разпределени по групи:

- Групова изработка - до 10 години;
- Индивидуална изработка - от 10 до 14 год.; над 

14 години.

20 Януари 2020г., Понеделник, 
Петльовден - Св. патриарх Евти-

мий Търновски 
Имен ден празнуват: Евтим, Евти-

мия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия. Този 
ден е посветен на паметта на Препо-
добни Евтимий Велики, роден в град 
Милетин и живял през V век, както и 
на паметта на българския патриарх св. 
Евтимий Търновски (ок.1327 - 1402). 
По народному празникът е известен 
като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните 
три названия са свързани с основната обредна практика - жертвоприношение 
на петел. Петел се коли във всяка къща с мъжка челяд. Обикновено жертве-
ният акт се извършва на къщния праг, който според традиционните народни 
схващания разграничава усвоеното пространство на дома от дивата природа. 
Петелът се коли от петнадесет-шестнадесетгодишно момче, което трябва да 
отговаря на изискването за „полова чистота“, т. е. момчето не трябва да е има-
ло сексуална връзка. В ситуацията на обреда юношата се нарича „петелар“. 
След като заколи птицата, той прави кръстен знак с нейната кръв по челата на 
всички момченца в къщата, за да бъдат здрави през цялата година. С кръвта 
на петела се рисуват кръстове и по външните страни на вратите и портите.

21 Януари 2020г., Вторник,
Международен ден на прегръдката 
Прегърнете човека до вас, даже да не 

ви е много близък. Прегръдката е символ 
на топлота и приятелство, дарява дове-
рие и обич. Една китайска мъдрост гласи: 
„Ние, хората, сме родени като ангелите, с 
едно крило. За да полетим, трябва да се 
прегърнем...“ Прегръщайте се, не само 
днес, а всеки ден! Прегръщайте се! Има-
ме нужда от четири прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от осем 
прегръдки, за да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от дванадесет 
прегръдки всеки ден, за да растем... Да прегръщаш е здравословно. Прегръд-
ките помагат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват депресията, 
намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, 
нямат неприятни странични ефекти. С една дума, прегръдките са вълшебно 
лекарство. Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с 
естествена сладост, без пестициди, без консерванти, без изкуствени съставки, 
и е 100 процента здравословно. Прегръщането няма никакви недостатъци. 
Няма подвижни части, няма батерии, които да се изтощават, няма нужда от 
профилактични прегледи, има ниска консумация и висока производителност 
на енергия, няма инфлационни процеси, от него не се напълнява, няма ме-
сечни вноски, не са необходими застраховки, защитено е от кражба, не се 
облага с данъци, няма замърсяващ ефект и , разбира се, има стопроцентова 
възвращаемост.... 
Ден на родилната помощ 
Чества се официално от 1951 г. 

на Бабинден тогава на 8 януари. 
С въвеждането на Григорианския 
календар през 1916 г., датата се из-
мества с 13 дни напред. Българската 
православна църква приема тази 
промяна през 1968 г. Така се стига 
до отбелязването на Бабинден на две 
различни дати, добили гражданстве-
ност според двата календара - на 8 януари (денят след Ивановден по църков-
ния календар) и на 21 януари, който от 1951 г. се празнува по гражданския 
календар и като Ден на родилната помощ. В деня на празника се отдава почит 
на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България. 
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.01.2020 г.
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Един човек отишъл при авторитетен старец и 
започнал да му се моли за помощ:

- Отчаян съм. Ще полудея. Всички живеем в 
една стая: деца, съпруга, роднини. Нервите ми 
са на предела, всички са изнервени и крещят 
помежду си. Не дом, а ад!

- Обещаваш ли да направиш всичко, както ти 
кажа? - мислейки, попитал старецът.

„Категорично, ще направя всичко необходимо.“
- Страхотно. Колко животни имате?
- Крава, коза и шест пилета.
- Заведи ги всичките в стаята си. И след сед-

мица ще дойдеш пак.
Човекът бил ужасен. Но той трябвало да спазва 

обещанието си и завел животните в стаята си.
Седмица по-късно, когато той дошъл отново 

при стареца - бил жалка картинка.
- Повече не мога. Мръсотия! Воня! Шум! Всички 

сме на прага да полудеем!

- Върни се вкъщи - каза му старецът ,- и върни 
животните обратно.
Човекът се затичал до вкъщи.
На другия ден той отново дошъл при стареца: 

очите му блестели от радост.
- Колко хубав е животът! Няма животни. Тиши-

на, чистота, пространство! Не дом, а рай! 

ПРИТЧА: ДА СТАНЕШ ЩАСТЛИВ



се брои от следващия ден от който започва да тече 
срокът. С цел по-голяма яснота на отговорите, моля 
да бъде даден пример при дата на изписване 10.12.2019 
г., то отпускът от коя дата включително следва 
да се счита че е започнал и съответно до коя дата 
включително следва да продължи? 
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 163, ал. 8 от Коде-

кса на труда (КТ), когато майката и бащата се намират в 
брак или живеят в едно домакинство, бащата има право 
на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на 
изписване на детето от лечебното заведение. Продъл-
жителността на отпуска по чл. 163, ал. 8 КТ е в размер 
на 15 дни, независимо от броя на децата, родени при 
раждането. В чл. 45а от Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските е регламентиран ред за ползване 
на отпуска по чл. 163, ал. 8 КТ. Към писменото заявление 
на бащата за ползване на отпуска се прилага и документ 
от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изпис-
ване. Отпускът започва да тече от датата на изписване на 
детето – в случая от 10.12.2019 г.. Отпускът се заявява и 
ползва в календарни дни. Предприятието е длъжно да раз-
реши отпуска от деня, посочен в заявлението на бащата.

МОЖЕ ЛИ ДА НИ ЗАБРАНЯТ
НЕПЛАТЕН ОТПУСК  

Повечето хора си мислят, че понеже отпуската е 
неплатена, то следва само да уведомят шефа си, че 
няма да бъдат на работа
На всеки работник се налага да отсъства от работа 

поради лични причини или други причини.
В такива моменти хората уведомяват работодателя 

си, че излизат в неплатен отпуск, но остават изнена-
дани, когато той ми заяви, че в момента няма да как да 
ми разреши ползването на такъв отпуск.
Тези ситуации често водят до спорове между двете 

страни и работниците започват в детайли да проучват 
дали работодателят може да им забрани ползването 
на неплатен отпуск.
Повечето хора си мислят, че понеже отпуската е не-

платена, то следва само да уведомят шефа си, че няма 
да бъдат на работа. В закона обаче нещата са уредени 
по друг начин.
Ползването на неплатен отпуск става по инициати-

ва на работника с отправянето на писмена молба до 
работодателя.
Молбата задължително трябва да съдържа началото 

на ползването и продължителността на отпуска, опре-
делена в работни дни. За да даде съгласието си и да 
разреши ползването на отпуска, работодателя издава 
писмена заповед за отпуск.
В Кодекса на труда ясно е написано, че работодате-

лят, по искане на работника или служителя, може да 
му разреши ползването на неплатен отпуск.
Тук трябва да обърнем внимание, че законът пред-

вижда правна възможност за ползването на неплатен 
отпуск, но той не е субективно право на работника 
или служителя и ползването му става с разрешение 
от работодателя.
Ползването на неплатен отпуск не зависи от това 

дали работника или служителя е ползвал полагащия 
се платен годишен отпуск. Освен това, ползването на 
неплатен отпуск не зависи от продължителността на 
трудовия стаж на работника или служителя.
Извън общия контекст на ползването на неплатен от-

пуск, законът е уредил и някои специфични положения.
Законът задължава работодателят да разреши едно-

кратно ползването на неплатен отпуск, до една година, 
на работник, който е в правоотношение с институция 
на Европейския съюз, с Организацията на обединените 
нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа, с Организацията на Северноатлантическия 
договор или с други международни правителствени 
организации.
Правото на ползване на този отпуск е еднократно 

и не може да се ползва повторно, включително и при 
смяна на работодателя. Работодателя е длъжен да 
освободи работника или служителя, само ако са налице 
описаните предпоставки, а право на такъв отпуск имат 
само лицата за които са изпълнени горните изисквания.
За да ползва този вид отпуска работникът трябва да 

представи на работодателя и доказателства, че дейст-
вително отговаря на изискванията за ползването.
Неплатения отпуск се зачита за стаж до 30 работни 

дни за една календарна година, а над 30 работни дни, 
само ако това е предвидено в Кодекса на труда, друг 
закон или нормативен акт на Министерския съвет.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДФЗ ВКАРВА В ЧЕРЕН СПИСЪК ПЛОЩИТЕ,
ОПОЖАРЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО

НА КАМПАНИЯ 2020    
Паленето на стърнища в страната продължава, 

въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ 
„Земеделие“ налага. В тази връзка, ръководството 
на фонда предупреждава стопаните, че ще им бъдат 
налагани глоби за палене на земеделски площи, не-
зависимо от факта, че още не е започнала Кампания 
2020. Субсидиите за парцелите, които се опожаряват 
преди подаването на заявления по схемите на директ-
ните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще 
носят предварителна тежест за налагане на глоби още 
при тяхното очертаване - когато кампанията започне.

 Екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ 
продължават да проверяват на място всички сигнали 
за запалени стърнища, които се подават към инсти-
туцията. Сигналите постъпват основно от дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ към 
МВР, както и от граждани.
В периода от февруари до края на ноември 2019 г. 

от страна на ДФЗ са извършени извънредни проверки 
по 115 сигнала за горящи земеделски площи в стра-
ната. Проверяващите екипи са констатирали основно 
изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, 
площи с цареви-
ца, слънчоглед, 
рапица, пасища 
и  сухи  треви . 
Местоположени-
ето на пожарите 
е локализирано с 
GPS-устройство 
и са извършени 
измервания на засегнатите площи.
Неправомерни практики по опожаряване на стър-

нища и други растителни остатъци през 2019 г. са 
установени общо при 244 кандидати по схемите и 
мерките на директните плащания. Засегнати са 421 
земеделски парцела, като опожарената площ възлиза 
на 2 051 ха (20 510 дка).
На основание член 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 

26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земедел-
ските площи за подпомагане, опожарените земеделски 
площи се считат за неподходящи за субсидиране за 
съответната година и се водят като над декларирани.
Паленето на стърнища е забранено и се санкционира 

както по българското законодателство, така и по ев-
ропейските правила. Глобите се налагат в рамките на 
системата за контрол и по кръстосаното съответствие, 
които са част от Национален стандарт 6. Когато се 
установи опожаряване на стърнища от зимни и про-
летни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, 
тритикале, овес и ечемик) се отразява нарушение на 
Национален стандарт 6. Той е част от Националните 
стандарти за добро земеделско и екологично състоя-
ние на земята, съгласно Заповед № РД 09-122/2015 на 
министъра на земеделието и храните.
Санкциите за неспазване на условията за кръстосано 

съответствие се изчисляват в проценти. Те се прила-
гат върху всяко плащане към кандидата по схемите 
и мерките на директните плащания. Процентът на 
намалението зависи от тежестта, степента, продъл-
жителността и повторяемостта на установеното не-
спазване. В случай на неспазване поради небрежност 
процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а 
в случаите на повторно неспазване - до 15 %. В случай 
на умишлено неспазване, процентът на намалението 
е не по-малък от 20 % и може да доведе до цялостно 
изключване от една или няколко схеми за подпомагане 
и може да се прилага в продължение на една или повече 
календарни години.

ЧЕК ЛИСТ ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019
И СРОКОВЕ 2020

До 31 януари 2020 г. (за 2019 г.)
 Подаване на данъчната декларация и плащане на 

данъка по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 
ЗКПО за четвърто тримесечие на 2019 г.

 Отчитане на положения извънреден труд през 2019 
г. пред инспекцията по труда (чл. 149, ал. 2 КТ)
До 31 януари 2020 г. (за 2020 г.)
 Уведомление от работодателя до служителите по 

чл. 37а от НРВПО за размера на платения годишен 
отпуск за 2020 г.

 Срок, в който само-
осигуряващите се лица 
могат да променят вида 
на осигуряването си за 
2020 г. с декларация по 
образец

 Периодичен  ин -
структаж на работни-
ците и служителите

 Всички лица, използващи софтуер за управление 
на продажбите, трябва да инсталират СУПТО, което 
е вписано в списъка на НАП и да сменят или моди-
фицират фискалните си устройства. Ползвателите на 
ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответ-
ствие с изискванията на Наредба № Н-18.

 Подаване на патента декларация по ЗМДТ и плаща-
не на окончателния годишен патентен данък за първо 
тримесечие на 2020 г.

Срокът за привеждане на 
дейността на търговците, из-
ползващи софтуер за управле-
ние на продажбите (СУПТО), 
с изискванията на Наредба 
Н-18 няма да бъде удължаван. 
Това стана ясно на среща меж-
ду Националната агенция за 
приходите /НАП/ и Българска 
асоциация по информационни 
технологии /БАИТ/, на която 
присъстваха разработчици на 
софтуер за управление на продажбите. Експертите на 
приходната агенция съобщиха, че към момента има над 
500 регистрирани софтуери за продажбите и процесът 
продължава интензивно. По думите на софтуерни раз-
работчици, част от клиентите отлагат внедряването на 
новите програмни продукти, като това ги поставя под 
риск от санкции. На срещата бяха коментирани и ня-
кои технически въпроси, които ще бъдат обобщени от 
БАИТ и предоставени на НАП за отговор.
От приходната агенция припомнят, че до края на яну-

ари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на 
продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изис-
кванията на наредбата за касовите апарати.
Лицата, които отговарят на изискванията на наредба-

та (чиито продажби в брой са под 5% от приходите и 
за които са изпълнени два от трите критерия - приходи 
от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по 
баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души)  и са 
избрали да използват СУПТО, който създава стандарти-
зиран одиторски файл, трябва да съобразят дейността 
си с изискванията на Наредба Н-18 до 31 март 2020 г. 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчита-
не на извършваните продажби – СУПТО със стандарти-
зиран одиторски файл, трябва да уведомят за това НАП 
по електронен път до 31 януари 2020 г.
Важни крайни срокове по Наредба Н-18
31 януари 2020 г.
Всички лица, използващи софтуер за управление на 

продажбите - независимо дали са или не са регистри-
рани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях 
софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да 
сменят или модифицират фискалните си устройства до 
31 януари 2020 г.
Производител/разпространител може да разпростра-

нява софтуер, който не отговаря на изискванията, опре-
делени в наредбата, до 31 януари 2020 г.

 От 1 февруари 2020 г. фискалните бонове, издавани от 
ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, 
акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка 
касова бележка.

29 февруари 2020 г.
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ре-

монт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответ-
ствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удосто-
верения за регистрация на тези лица са валидни до 29 
февруари 2020 г.

 31 март 2020 г.
Лицата, използващи софтуер за управление на продаж-

би, подават информацията относно използвания от тях 
софтуер в търговските обекти до 31 март 2020 г.
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчита-

не на извършваните продажби – СУПТО със стандарти-
зиран одиторски файл, привеждат дейността си в съот-
ветствие с изискванията на наредбата до 31 март 2020 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или услу-

ги чрез електронен магазин и отговарят на условията, 
предвидени в наредбата, са длъжни да приведат дей-
ността си в съответствие с всички изисквания в срок до 
31 март 2020 г.

 30 април 2020 г.
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ре-

монт на фискални устройства, привеждат дейността си 
в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадени-
те удостоверения за регистрация на тези лица са валид-
ни до 30 април 2020 г.

 31 май 2020 г.
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчи-

тане на извършваните продажби – СУПТО със стандар-
тизиран одиторски файл, подават информация относно 
използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 
май 2020 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или услу-

ги чрез електронен магазин и отговарят на условията, 
предвидени в наредбата, подават информацията относ-
но използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.

 НЯМА ДА ИМА УДЪЛЖАВАНЕ НА 
СРОКА ПО НАРЕДБА Н-18   

Въпрос: Здравейте, интересува ме прилагането 
на разпоредбата на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на 
труда, а именно „Когато майката и бащата се на-
мират в брак или живеят в едно домакинство, ба-
щата има право на 15-дневен отпуск при раждане 
на дете от датата на изписване на детето от ле-
чебното заведение.” При съобразяване с разпоред-
бите на: чл. 60 ал. 5 от Гражданския процесуален 
кодекс „Срокът, който се брои на дни, се изчислява 
от деня, следващ този, от който започва да тече 
срокът, и изтича в края на последния ден.”, чл. 
72, ал. 1 изр. трето от Закона за задълженията 
и договорите „Когато срокът се брои по дни, НЕ 
СЕ БРОИ ДЕНЯТ НА СЪБИТИЕТО ИЛИ НА 
МОМЕНТА, от който започва да тече срокът.” 
Чл. 46.ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните 
актове - Разпоредбите на нормативните актове 
се прилагат според точния им смисъл, а ако са 
неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много 
отговаря на други разпоредби, на целта на тъл-
кувания акт и на основните начала на правото 
на Република България. - Когато нормативният 
акт е непълен, за неуредените от него случаи се 
прилагат разпоредбите, които се отнасят до 
подобни случаи, ако това отговаря на целта на 
акта. Ако такива разпоредби липсват, отноше-
нията се уреждат съобразно основните начала 
на правото на Република България. то моля за 
Вашия отговор на слените въпроси: 1. След като 
деня на изписването е събитието, то този ден 
на изписване включва ли се в 15-дневен отпуск 
по чл. 163, ал. 8 от КТ? 2. Следва ли отпускът по 
чл. 163, ал. 8 от КТ да се брои от следващия ден 
на изписването, тъй като при прилагането на 
разпоредбите на чл. 60, ал. 5 от ГПК/чл. 72, ал. 
1 изр. трето от ЗЗД, то деня на събитието не 
се брои, а когато срокът се брои по дни, то той 



ПРЕВАНТИВНИ  ПРИРОДНИ  СРЕДСТВА 
СРЕЩУ  ГРИП

В сезона на грипа има много лечения, които мо-
жете да използвате, за да предотвратите и лекувате 
грипните инфекции. Сред тези лечения са редица ле-
карства и превантивни средства, които могат да ви 
помогнат да се борите 
срещу настинки и грип 
естествено.
Сироп от бъз     Иму-

номодулиращият бъз 
се използва в народна-
та медицина от векове 
като ефективно лече-
ние за грипни инфек-
ции. Добавете сироп от 
черен бъз или екстракт, в гореща вода, за да направите 
успокояващ чай. Можете дори да го добавите към сту-
дена напитка, за да третирате гърлото. Освен че пома-
га да се намалят симптомите на настинка и грип, може 
и да помогне за съкращаване на продължителността 
на грипа с до три дни.
Корен на джинджифил    От векове насам коренът 

на джинджифил е бил използван в традиционната ки-
тайска медицина поради неговите противовъзпали-
телни свойства и успокояващи ползи за здравето. За 
лечение на симптомите на грип, като кашлица и възпа-
лено гърло, добавете няколко парчета суров корен от 
джинджифил в съд с вряла вода. След като водата се 
охлади, изпийте я, за да усетите нейните успокояващи 
ефекти веднага. Можете също така да купите или да 
си направите собствен чай от джинджифил. Можете 
да приемате този чай два пъти дневно, за да облекчите 
грипните симптоми като главоболие, възпалено гърло, 
задръствания и студени тръпки. Той може също така 
да помогне за облекчаване на чувството на гадене.
Суров мед    Медът има антибактериални, проти-

вогъбични и антивирусни свойства, които могат да 
помогнат за предотвратяване появата на определени 
заболявания. По-специално, медът Манука има най-
мощните лечебни свойства. Можете да го добавяте 
към билкови чайове или да вземете една чаена лъжич-
ка мед с канела на прах три пъти на ден, веднага щом 
почувствате първите признаци на грипа.
Чесън     Чесънът съдържа силно съединение, на-

речено алицин, което има силни антивирусни и анти-
бактериални свойства. Можете да направите топъл зе-
ленчуков бульон от лук, моркови, джинджифил, люти 
чушки и много чесън, за да се предпазите от заболя-
вания и да изчистите запушени носни проходи за по-
лесно дишане. Можете също така да обогатите вашата 
диета с добавки от чесън, за да намалите тежестта на 
симптомите на настинка и грип.
Парлив червен пипер     Парливите чушлета може 

да помогнат на вашите синуси и да ви донесат бързо 
облекчение. Това се дължи на естественото съедине-
ние, което съдържат, наречено капсаицин, което може 
да помогне при мукус в носа ви.
Ехинацея    Растението Ехинацея съдържа активни 

съставки като флавоноиди, които могат да помогнат 
за намаляване на възпалението и за подобряване на 
имунната система. В продължение на повече от 400 
години местните американци използват тази жизнено-
важна билка и нейните корени за лечение на инфекции. 
Ехинацея може също така да ви помогне да намалите 
риска от развитие на настинки и да съкратите продъл-
жителността на настинката, ако вече имате такава.
Кисело мляко    Защитете се от стомашните вируси, 

като редовно ядете кисело мляко с активни култури. 
Може да балансира “добрата флора” в стомаха и чрев-
ния тракт.
Сол    Смесете една супена лъжица сол с чаша вода, 

за да направите полезна гаргара, която може да помог-
не за облекчаване на болки в гърлото и предотвратява-
не на инфекции.
Масло от евкалипт   Добавете няколко капки евка-

липтово масло към овлажнител или маслен дифузор, 
за да помогнете за отваряне на претоварените диха-
телни пътища и стимулиране на дишането. Ако няма-
те нито едно от двете, винаги можете да си вземете 
топла вана с няколко капки евкалиптово етерично 
масло, добавено вътре. Топлата пара може да помог-
не за облекчаване на лоша кашлица и намаляване на 
симптомите на настинка и грип.

ИЗБОР НА АКВАРИУМ ЗА ЗЛАТНИ РИБКИ    
Изборът на подходящ аквариум за златни рибки е сред 

най-важните задачи, когато сте решили да се спрете на 
тези домашни любимци. 
Форма на аквариума
На първо място е важно да знаете, че класическият 

правоъгълен аквариум си остава най-адекватното и добро 
решение. Въпреки това много хора си мислят, че злат-
ните рибки вървят ръка за ръка с сферичния аквариум. 
Безспорно е, че тези съдове са стилни и се вписват добре 
в интериора на дома, но пък и не е тайна, че значително 
намаляват пространството на животинчето. Ето защо е 
добре да се избягват. 
В днешно време можете да срещнете аквариуми в из-

ключително ексцентрични форми. Ако сте любители на 
иновации, е възможно да се спрете на подобен воден дом 
за своя плуващ питомец. Но бъдете сигурни, че неговото 
почистване ще ви отнеме много време и усилия. Същото 
се отнася и за прекалено дълбоките аквариуми. Ето защо 
опитните акваристи залагат на удобните и семпли пра-
воъгълни аквариуми.
Големина на аквариума
Противно на популярно-

то схващане, че златните 
рибки мога да живеят в 
малък и объл аквариум, 
специалистите алармират, 
че това е много вредно за 
тях. Те всъщност се нужда-
ят от повече пространство, 
за да израснат нормално. Ако ги ограничите, това ще 
повлияе на техния външен вид, а и на здравословното 
им състояние. За да се радвате по-дълго на своите златни 
рибки, осигурете им възможно най-просторния дом. 
И не чакайте да минат месеци за това. Най-добре е да 

се снабдите с аквариума още преди да сте взели любим-
ците у дома. Ако отглеждате повече от 1 златни рибки, е 
добре съдът да е над 100 л. Например за 3 броя от вида 
ще е необходим 150 л аквариум. Обърнете внимание 
обаче, че този съд зависи от точната разновидност на 
рибките. Някои са миниатюрни, а други едри. Така че 
не забравяйте да се консултирате със специалист, когато 
вземате решението. 
Добре е към аквариума да има закупено и допълнител-

но стъкло, с което да се покрива съда. По този начин се 
запазва температурата на водата, и няма опасност някои 
от водните обитатели да изскочи от съда.

ОСОБЕНОСТИ НА ОРАНЖЕРИЙНОТО
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯГОДИ  

Засаждането и отглеждането на ягодите в поли-
етиленови оранжерии малко се отличават от ягодите 
при полски условия. Тези различия обаче са много 
съществени. Формират се лехи с височина 12-15 см и 
ширина 65-70 см, пътеките между тях са широки 35-
40 см. Засаждат от 7400 до 8000 растения на декар.
Между две съседни ленти разстоянието е 90-100 

см, а черното перфорирано фолио има отвори с диа-
метър 5 см при отстояние 35х25 см. Ягодовите коре-
ни се засаждат на нивото, на което са били в маточ-
ното насаждение.
Всички покарали ластуни се почистват, може да се 

оставят някои от тях, за да се попълнят празните места.
Изискванията към температурния режим са твърде 

специфични през отделните фази на развитие. Късно 
есента и в началото на зимата растенията задоволя-
ват своите нужди от отрицателни температури и зато-
ва през деня оранжериите и тунелчетата се проветря-
ват за около 30-40 минути. Затварянето и затоплянето 
започват през втората половина на януари.
Поддържа се температура над 5 градуса, за да се 

предизвика активна вегетация. Бутонизацията настъп-
ва при 10-12 градуса. Това е около първата половина 
на март в Южна България, а в северните райони на 
страната и по-високите полета - в началото на април.
Плодовете масово узряват при температура над 20 

градуса - т.е. първата десетдневка на април и нача-
лото на май. Високите температури в култивацион-
ните съоръжения са много опасни и трябва редовно 
да се проветрява.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ГЛЕДАНЕ НА ЦВЕТЯ НА БАЛКОНА 
Преди да започнете да отглеждате цветя на балкона 
си, трябва да се уточнят следните неща – открит или 
закрит е, какво изложение има, има ли достатъчно 
светлина и топлина. 
Всяко цвете има своите предпочитания за влажност, 
светлина, вятър, топлина, а някой цветя са си абсолютно 
капризни. Заради това е добре да уточните тези неща. 

Ако имате осветен балкон, можете да си позволите 
да сложите увивно растение, но ако балконът ви е 
на по-сенчесто място – тези видове растения не са 
за предпочитане. Най-добрият балкон за отглеждане 
на цветя е този, който е добре осветен от слънцето 
половината ден.
Ако искате да направите балкона си като цветна гра-
дина, трябва да се съобразите освен с атмосферните 
условия и с вида на цветята, които ви харесват и на 
които сте се спрели. Има цветя, които не могат да 
виреят в малки пространства. 
Това са цветя като гергината и гладиолата. Не изби-
райте такива цветя, тъй като те имат нужда от прос-
транство, а саксията, колкото и да е голяма, не може 
да им го осигури. 
Добър избор за цветя на балкона са растенията, които 
са двугодишни или многогодишни. Ако искате цветна 
приказка на терасата си, заложете на маргаритки или 
теменужки, а защо не и двете. От едногодишните 
растения чудесен избор са невенът, петуния. 
Как да засадим цветята? Ако идеята ви е цветята да 
са по самите стени, а не на пода на балкона, трябва 
да сте сигурни, че те са закрепени добре и че няма 
никакъв вариант да паднат. 
Когато избирате цветя, спрете се на 3 вида, не сла-
гайте твърде много. Рискувате красотата на цветната 
ви импровизирана градина да мине границата на 
естетичното и да стане твърде кичозна. 
Цветята, ако са в едно сандъче, трябва да имат разсто-
яние едно от друго. Няма смисъл да се съобразявате 
с цветовете на самия балкон – посадете и отгледайте 
цветята, които на вас ви харесват, без значение дали 
са от една и съща или различна цветова гама. 

 „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                                                                                                              

Рибар намира делва на плажа, отваря я и от 
там излиза дух:

- Аз съм еврейски дух и ще ти изпълня две 
желания!

- Как две бе, всички предлагат по три?
- Добре, изпълнено! Останаха ти още две 

желания!

Един си поръчал една бира в едно заведение. 
След като отпил се обърнал към келнера:

- Кво е това? Бира или газирана вода?
Келнера:
- Не ги ли различавате?
- Не.
- Ми кво значение има тогава.

ЗДРАВОСЛОВНА КРЕМ СУПА ОТ ТИКВА        
Необходими продукти:
- тиква -  300 г
- тиквички -  2 бр.
- пащърнак -  1 
- корен целина - 50 г 
- корен зехтин -  2 
-  с.л.лук -  1 
- глава червен пипер -  1/2 ч.л.
- черен пипер -  1/4 ч.л.
- сол -  1/4 ч.л.
- зеленчуков бульон -  2 л
- тиквени семки -  200 г печени

  Приготвяне: Почистваме и обелваме тиквата и двете 
тиквички. Нарязваме ги на едро и ги сипваме в тендже-
ра. Наливаме бульона и добавяме целината, обеления 
пащърнак и лука, нарязан на едро.
Кипваме и варим около 30 минути. Отместваме от 
котлона, изцеждаме бульона в купа, пасираме гладко 
продуктите и след това връщаме обратно бульона. 
Слагаме на котлона, добавяме зехтина, солта и черве-
ния пипер. Варим още 4-5 минути.
Сервираме супата от тиква топла, поръсена с тиквени 
семки и малко черен пипер.


