
Представителите на транспортния бранш са се запознали и с ме-
тодите за купуване на маршрутна карта чрез сайта www.bgtoll.bg. 
Експерти демонстрирали в реално време как се попълват данните 
на съответното превозно средство – масата на камиона или автобу-
са, броят оси, емисионният клас, както и как се въвеждат начална и 
крайна точка на маршрута, както и начален час на пътуването.
На въпрос какъв е редът, в случай че посочения в маршрутната 

карта път, по който трябва да премине шофьорът, бъде блокиран 
обясниха, че ще бъде предоставен обходен маршрут, преминаване-
то по който няма да бъде таксувано.
Таксите за ползването на платената пътна мрежа не зависят от 

това кой вариант за отчитане на изминатите километри ще се из-
ползва – маршрутна карта, бордово устройство или GPS тракер.
От АПИ уверяват, че тол системата за тежкотоварните автомо-

били и автобусите ще премине в търговска експлоатация от 1 март 
2020 г. Членът на Управителния съвет на АПИ посочи също, че 
плавният преход към таксуване на база изминато разстояние, за 
който настояваха превозвачите, е направен – пътищата в тол, както 
и таксите за тях бяха редуцирани за старта на системата.
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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

Шофьорите без платени винетни такси ще 
бъдат санкционирани с електронни фишо-
ве. Започват тестове за издаването им и след 
пробния период той ще бъде издаван и с това 
ще започне електронният контрол на шофьор-
ите, съобщават от Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ .
Автоматичната функция за правоприлагане 

ще санкционира шофьорите, които премина-
ват през контролните рамки на Националното 
тол управление без валидна електронна винет-
ка. В момента контрол на пътя за платени ви-
нетни такси се извършва от 105 мобилни еки-
па, които имат право да спират нарушителите 
и да налагат санкции на място.
В случай че дадено превозно средство няма 

валидна електронна винетка, камерите ще за-
снемат регистрационния му номер. Ако до 
края на деня нарушителят не е проверен от 
мобилните екипи на тол контрола, електрон-
ният фиш ще му бъде изпратен по пощата или 
ще му бъде връчен при следваща проверка на 
пътя. След получаване на фиша той ще може 
да плати компенсаторна такса в рамките на 14 
дни, за да избегне административно наказание 
за конкретното нарушение. В случай че това не 
се случи, собственикът ще получи наказателно 
постановление и ще трябва да плати глоба.

След старта на тол системата от 1 март 2020 
година електронен фиш ще бъде съставян и на 
собственици на МПС над 3.5 т, които се движат 
по републиканската пътна мрежа без платена 
тол такса.
Проверка на валидността на е-винетките, 

включително и на издадените чрез Агенцията 
за социално подпомагане, както и на тези на 
пререгистрирани автомобили, може да бъде 
проверена на сайта www.bgtoll.bg.
Водачите трябва да внимават при въвеж-

дането на данните на пътните превозни сред-
ства, независимо дали го правят лично или с 
помощта на служебно лице. Отговорността 
при неправилно декларирани данни относно 
регистрационния номер на пътното превозно 
средство, категорията му или периода на ва-
лидност на винетната такса е на собственика 
или на ползвателя, като в случай на неправил-
но декларирани данни се счита, че за пътното 
превозно средство не е заплатена дължимата 
винетна такса. Корекции в електронната систе-
ма за събиране на пътни такси не са възможни.
Данните могат да бъдат въведени на кирилица 

или латиница, стига графично да отговарят на да-
нните от талона на автомобила. Тирета, интерва-
ли или други знаци не се изписват. Знакът за нула 
(0) и знакът за буквата О не са взаимозаменяеми.

През 2019 година са се родили общо 164 
деца, от които в чужбина 45: в Испания 22 
деца, по 5 деца в Норвегия и Великобрита-
ния, 4 деца в Швеция, 3 деца във Франция, 
по 2 деца в Германия и Турция и по 1 дете в 
Швейцария и САЩ. В сравнение с 2018 го-
дина, ражданията са увеличени с 18. Общи-
ят брой на родените деца за годините 2018 и 
2019 година е 310 деца. 
Справката показва, че за 2019 година най-

много деца са се родили в селата Кочан – 32, 
Слащен -23 и Вълкосел – 22. Нулева ражда-
емост през 2019 година има в село Осина, а 
през 2018 година не е имало нулева раждае-
мост. Най-ниска раждаемост през 2019 годи-
на има в селата Долен, Крибул с родени по 3 
деца. На второ място заемат селата Фъргово, 
Жижево и Боголин, където са се родили по 4 
деца и на трето място за ниска раждаемост за-
ема село Годешево със 7 родени деца. Хубава-
та новина в статистиката през 2019 година е, 
че раждаемостта е по-голяма от смъртността. 
Смъртните случаи през 2019 година са 

155, което е с 14 по-малко от 2018 година, 
когато смъртността е била 169. Според ста-
тистиката през 2019 година населението на 
община Сатовча наброява 18791 жители. 
Най-многобройното население и през 2019 
година остава село Кочан с 3441 жители. 
Второто по жители население остава село 
Вълкосел с 2772 жители, а третото по брой 
жители е село Сатовча с 2439 души. Като 
най-малобройно населено място на терито-
рията на община Сатовча е село Жижево с 
363 души население, следвано от село До-
лен с 381 души и село Крибул с 398 души. 
В сравнение с 2018 година населението през 
2019 година се е намалило с 19 жители. През 
2019 година сключените граждански брако-
ве са 87 на брой, които са с 3 по-малко в 
сравнение с предходната 2018 година. На-
деждата на всички ни е като брой население 
на територията на общината да се увели-
чава, както и броя на ражданията и сключ-
ването на граждански бракове и съответно 
драстично да се намалят смъртните случаи.

На 12 февруари 2020 година 
се проведе заседание на Общин-
ски съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Бюджетът на общината общо 

и по структура, както следва: 
-   Дейности „Държавна отго-

ворност” 
Приходи –   11 038 505.00 
Разходи   –  11 038 505.00
- Местни (общински дей-

ности) 
Приходи –  6 292 911.00 
Разходи  –  6 399 994.00 
Дефицит –   -107 083.00 
- Общо 
Приходи – 17 331 416.00 
Разходи  – 17 438 499.00 
Дефицит –   -107 083.00
- Програма за управление на 

община Сатовча за мандат 2019-
2023 година;

- Програма за овладяване на 
популацията на безстопанстве-
ните кучета на територията 
на община Сатовча 2020-2024 
година;

- Годишен отчет за 2019 годи-
на за изпълнението на Програ-
мата за управление на отпадъци-
те в община Сатовча (2017-2020 
година);
Общинският съвет – Сатовча:
- определи представител на 

община Сатовча за участие в 
редовното заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособена територия  
Благоевград;

- даде съгласие СНЦ „БИО-Б-
ЕКО” – село Борино, да подгот-

ви и представи за финансиране 
пред Министерството на кул-
турата (или други български и 
европейски институции, финан-
сиращи подобни проекти) – про-
ект „Реставрация, консервация и 
социализиране на каменен мост 
над река Бистрица между село 
Сатовча и село Долен, община 
Сатовча”;

- разреши изработване на ПУП 
– ПР за изменение на уличната 
регулация на улица от О.Т. 219 
през О.Т 220 до О.Т 221 от кв. 
67 по плана на стопанския двор 
в село Вълкосел и одобри на 
задание за проектиране на осно-
вание чл. 125, чл. 124а, ал. 1, 5 
и 7 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ;

- разреши изработване на ПУП 
– ПР за изменение на уличната 
регулация на улица от О.Т. 82 
до О.Т 101 между кв. 24 и кв. 
31 по плана на село Вълкосел и 
одобри задание за проектиране 
на Подробен устройствен план 
на основание чл. 125, чл. 124а, 
ал. 1, 5 и 7 и чл. 134, ал. 2, т. 6 
от ЗУТ.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 74

2018 . 2019 . 2018 . 2019 . 2018 . 2019 . 2018 . 2019 .

3 4 2 0 470 474 5 1
11 15 12 7 1279 1294 4 5
12 22 24 25 2779 2772 12 13
8 7 18 10 951 947 2 2
2 3 4 5 383 381 0 0
1 4 6 2 359 363 0 1
30 32 30 33 3441 3441 18 23
2 3 1 4 407 398 2 0
4 0 4 3 621 617 5 3
16 18 12 18 1994 1974 11 8
26 17 25 22 2448 2439 15 21
13 23 21 17 2324 2323 11 8
12 12 8 7 879 889 3 2
6 4 2 2 475 479 2 0

146 164 169 155 18810 18791 90 87

2018 2019



 КОНКУРС ЗА КРАТКО ВИДЕО НА ТЕМА
“СПОДЕЛИ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТВОЯ РЕГИОН” 
Краен срок: 23 март 2020 г.
Стартира провеждането на трансграничен конкурс за кратко видео, представящо идея 

за популяризиране на уникалното и разнообразно културно наследство на общия тран-
сграничен район на България и Северна Македония. В конкурса могат да се включат 
ученици и младежи на възраст 16 – 29 години от трансграничния регион на двете държави. 
В рамките на конкурса ще бъдат приемани както индивидуални, така и предложения на 
екипи (до трима участници).
За да участвате, трябва да заснемете и изпратите кратко видео, в рамките на което да 

представите накратко своята идея за проект или дейност, целяща популяризирането на 
уникалното културно наследство на вашия град, община или регион. В конкурса могат 
да участват видеа на млади хора с постоянен адрес на територията на област Благоевград 
в Република България и Югоизточен планов регион в Република Северна Македония.
Най-добрите биз-

нес идеи ще получат 
грамоти и безплатно 
участие в серия от 
обучения в България 
и Северна Македо-
ния с осигурено нас-
таняване, транспорт 
и изхранване, а също 
и менторство и кон-
султации от експер-
ти с дългогодишен 
опит в сферата на 
дигиталния марке-
тинг, иновативните 
технологии в сферата 
на дигиталните медии, 
видео заснемането, со-
циалните мрежи и др.

20 Февруари 2020, четвъртък,
Световен ден на социална справедливост 
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 

на Общото събрание на ООН от 26 ноември 
2007 г., за да се засилят мерките за спазването 
на човешките права и свободи, като се има 
предвид, че социалното развитие и социалната 
справедливост допринасят за мира и сигурнос-
тта на национално и международно равнище.

21 Февруари 2020г., петък,
Международен ден на майчиния език
 Отбелязва се от 2000 г. с решение 

на 30- ата Генерална конференция на 
Организацията на ООН по въпросите 
на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО), прието на 17 октомври 1999 
г., утвърдено с резолюция 56/262 на Об-
щото събрание на ООН от 15 февруари 
2002 г., за да се съхрани езиковото и 
културно многообразие в световен ма-

щаб. Годишнина от демонстрацията /1952/ на студенти в Дака, Бангладеш, за 
признаване на бенгалския за национален език, при която се стига до кървави 
сблъсъци, довели до убийството на 5 души от силите на реда. Понастоящем 
в света съществуват около 7000 езика, като близо 96 
процента от тях се използват от малка група хора (4 
процента от населението на планетата). 

23 Февруари 2020, Неделя, 
Национален празник на Гвиана 
Националният празник на страната е Деня на републи-

ката /1970/.
Национален празник на Бруней 
Националният празник на страната е Деня на незави-

симостта /1984/.
 

 КОНКУРС ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ЗА 
УЧЕНИЦИ ОТ 7-И ДО 12-И КЛАС  

Краен срок: 29 февруари 2020 г.
За четвърта поредна година 

фондация „Благотворител“ дава 
възможност на гимназисти да 
осъществят своя кауза и да 
променят заобикалящата ги 
среда. Целта на конкурса МЛАД 
БЛАГОТВОРИТЕЛ 2020 е да 
насърчи доброволчеството и да 
създаде умения в младежите да 
пишат и изпълнят свой проект. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна.
Каузите на проектите трябва да отговарят на една от трите теми:
1. Екология (опазване и грижа за околната среда)
2. Съхраняване на музикалното наследство на България
3. Подкрепа за деца или възрастни в нужда
ФИНАНСИРАНЕ: 5 проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 

2020 година:
1-во място - с 2000 лв.;
2-ро място - с 1500 лв.;
3-то място - с 1000 лв.;
4-то място - с 1000 лв.;
5-то място - с 1000 лв.
Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април 

до септември.
Самофинансиране: Екипите на проектите ще организират дейности за до-

пълнително събиране на средства - поне 10% от дарената от фондацията сума.
Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат 

двудневно обучение „Лидерство и Управление на проекти“.

Н О В И Н И
17 - 23 февруари 2020г., брой 7

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 14.02.2020 г.
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Веднъж един мъдър учител събрал учениците 
си и ги попитал:

– Защо според вас двама души викат един на 
друг, когато са разстроени? Защо не е възможно 
да говорим с нормален тон, кoгато сме ядосани?
Учениците помислили известно време, след 

което най-нетърпеливия отговорил:
– Защото когато са неспокойни, хората не могат 

да се владеят – казал той.
– Защото всеки иска да наложи мнението си, 

затова крещи – добавил друг.
– А според мен всеки повишава тон, защото 

не иска да чува какво му говори другия – пред-
положил трети.
Учителят изслушал търпеливо предположе-

нията на своите ученици, след което им казал:
– Има по малко истина в твърденията на всеки 

един от вас. Но не това е същественото. Когато 
двама души са ядосани един на друг, сърцата им 
са много далече едно от друго. За да компенси-
рат това голямо разстояние, те трябва да викат, 
за да общуват. Колкото по-ядосани са, толкова 
по-голямо е разстоянието между сърцата им и 
толкова по-силно се налага да викат.

Учителят направил кратка пауза, след което 
добавил:

– Когато двама души са влюбени, техните сърца 
са толкова близо едно до друго, че не им се налага 
да говорят силно. Те си говорят тихо и нежно, 
те си шепнат, защото тяхната любов стопява 
дистанцията. Сърцата им толкова се сближават, 
че накрая дори не им се налага да изричат думи, 
за да си говорят. Те просто се гледат и си казват 
всичко само с поглед. Толкова близо са двама 
души, когато се обичат!

ПРИТЧА ЗА БЛИЗОСТТА, КАРАНИЦИТЕ И ЛЮБОВТА



ОТ 10 ФЕВРУАРИ СТОПАНИТЕ ЗАЯВЯВАТ 
ПОМОЩ ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ    

От 10 февруари ДФ „Земеделие“ започва прием на 
заявления по схемата „Помощ за компенсиране раз-
ходите на земеделски стопани, свързани с изпълне-
ние на мерки по Националната програма за контрол 
на вредителите по трайните насаждения през зимния 
период”. Приемът ще продължи до 6 март.
Ще се приемат заяв-

ления за закупуване на 
продукти за растителна 
защита и продукти за 
ускоряване процесите 
на гниене на листата на 
овощните видове, които 
се прилагат в периода 
след преминаване на сту-
довете до набъбване на 
пъпките. Срокът за отчитане на дейностите е до 10 
април, а до 22 май ще бъдат изплатени средствата.
Припомняме, че маслодайната роза за първи път 

влиза в обхвата на подпомагане по схемата. По пред-
ложение на бранша Министерство на земеделието, 
храните и горите пренотифицира държавната помощ. 
В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата 
с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода 
на прилагане на схемата - до края на 2022 г. Управи-
телният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов 
ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните пръска-
ния за 2020 г. Разпределените и усвоени средства за 
държавната помощ в направлението през миналата 
година бяха в размер на 5,6 млн. лв.
Финансовата подкрепа е в размер до 270 лева на 

хектар с ДДС. Важно е да се знае, че се подпомагат 
направените разходи за продукти за растителна за-
щита, които са извършени след подаване на писмено 
заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния 
етап от борбата с вредителите да е започнала.
Средствата се изплащат само за продукти за рас-

тителна защита, закупени от лица, които са търго-
вци по смисъла на Търговският закон и притежават 
удостоверение за търговия с продукти за растителна 
защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита 
на растенията и са вписани в публичния регистър 
на БАБХ за разрешените за употреба продукти за 
растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона 
за защита на растенията. Продуктите за ускоряване 
процесите на гниене на листата, могат да са заку-
пени и от лица, които са търговци по смисъла на 
Търговският закон.
Схемата има за цел да ограничи максимално загу-

бите на земеделските стопани от разпространението 
на вредители по трайните насаждения (семкови и 
костилкови овощни видове, ягоди, малини и масло-
дайна роза).
Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ

ОТ 24 ФЕВРУАРИ СЕ ОТВАРЯ
НОВАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА

На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по 
новата Национална програма по пчеларство (НПП), 
която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за 
финансовата 2020 година ще се приемат в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на 
физическото лице и по адресна регистрация на юри-
дическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.
Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчела-

рите, че административният капацитет на фонда ще 
бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и 
одобряване на заявленията на кандидатите, като оч-
аква първото подписване на договори по пчеларската 
програма да стане в края на месец март.
Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчелар-

ство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за борба 
срещу вароатозата, за извършване на лабораторен 
анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни се-
мейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат 
подпомагани при закупуването на дребен пчеларски 
инвентар, докато 
мярка В е насочена 
към подвижното 
пчеларство.
Националната 

програма по пче-
ларство за периода 
2020-2022 г. е одо-
брена от Европей-
ската  комисия  с 
Решение за изпъл-
нение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г., като общият 
бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто 
са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. 
За 2020 година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.
Информация за мерките от НПП 2020-2022 г. и 

условията за финансиране, както и образец на заявле-
нието за подпомагане, заинтересованите лица могат 
да получат в областните дирекции на ДФЗ в отдел 
„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Сел-
скостопански пазарни механизми“ в Централно упра-
вление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.
Отново ще се дава възможност инвестициите по 

мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез ниско-
лихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение 
и сключване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават за-
явления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по 
постоянен адрес на физическото лице и по адресна 
регистрация на юридическо лице.

причината за неизползването им (в случая майчин-
ството) т.е. края на 2024 г?  
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 173, ал. 1 от Кодекса 

на труда (КТ), платеният годишен отпуск се ползва от 
работника или служителя с писмено разрешение от работо-
дателя. Работникът или служителят използва платения си 
годишен отпуск до края на календарната година, за която 
се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения 
годишен отпуск на работника или служителя до края на 
съответната календарна година, освен ако ползването му 
е отложено по реда на чл. 176. Разпоредбата на чл. 176, 
ал. 1, т. 2 от КТ определя, че ползването на платения 
годишен отпуск може да се отложи за следващата кален-
дарна година от работника или служителя - когато ползва 
друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на 
работодателя. Според чл. 38 от Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските (НРВПО) в случаите по 
чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ работникът или служителят подава 
писмено искане до работодателя за отлагане на ползването 
на платения годишен отпуск за следващата календарна 
година. Когато работникът или служителят ползва друг вид 
законоустановен отпуск, писмено искане до работодателя 
за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за 
следващата календарна година не е необходимо. Съгласно 
чл. 176а, ал. 2 от КТ когато платеният годишен отпуск е 
отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото 
на работника или служителя на ползването му се погасява 
по давност след изтичане на две години от края на годи-
ната, в която е отпаднала причината за неползването му. 
Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено 
по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг 
вид законоустановен отпуск от работника или служителя, 
давностният срок за ползване на отложения отпуск започва 
да тече от края на календарната година, през която работ-
никът или служителят се е завърнал на работа (чл. 38а от 
НРВПО). От изложеното във Вашето запитване не става 
ясно, каква е причината поради която платеният годишен 
отпуск за 2019 г. не е използван през съответната година. 
Липсват и данни същият да е отложен по реда на чл. 176, 
ал. 1 от КТ, поради което не можем да дадем категоричен 
отговор на поставения въпрос. Ако отпускът е бил отложен 
при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ се прилага 
разпоредбата на чл. 176а, ал. 2 от КТ, съгласно която пра-
вото на ползване на платен годишен отпуск на работника 
и служителя се погасява по давност след изтичане на две 
години от края на годината, в която е отпаднала причината 
за неползването му.

Въпрос: Заместник на титуляр в майчинство излиза 
в болнични, а в последствие в отпуск при бременност 
и раждане. Назначен е втори заместник на титуляра. 
Междувременно заместникът ражда мъртво бебе и 
след месец се връща на работа. Как да бъде освободен 
втория заместник, при положение, че титуляра не се 
е завърнал от майчинство.
Отговор на МТСП: В чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на 

труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекра-
тява без която и да е от страните да дължи предизвестие 
със завръщане на замествания на работа. Това означава, 
че с реалното завръщане на титуляра на работа се пре-
кратява трудовия договор с лицето, което го замества. 
При сключването на трудов договор за определен срок 
на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ страните са договори-
ли, че той ще бъде прекратен при настъпването на едно 
условие – завръщането на замествания на работа. Особе-
ното в конкретния случай е, че е сключен срочен трудов 
договор с втори заместник. Относно прекратяването на 
трудов договор за заместване на отсъстващ работник 
или служител са възможни две хипотези: – договорът да 
се прекрати поради настъпването предвиденото в него 
условие за прекратяване – завръщането на замествания; 
– договорът да се прекрати поради прекратяването на тру-
довия договор със замествания. По отношение на втория 
договор за заместване мнението ни е, че той се прекратява 
както със завръщането на титуляра на длъжността, така и 
се прекратява със завръщането на този служител, с който 
е сключен първият по ред срочен договор за заместване.

ДО 100 000 ЛВ. ОТПУСКА ФОНД
„УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РАБОТНАТА СРЕДА В ПРЕДПРИЯТИЯТА.  
До 100 000 лв. за подобряване на условията на 

труд в предприятията през 2020 г. ще отпуска Фонд 
„Условия на труд“ (ФУТ). Със средствата може да се 
повиши техническата безопасност на оборудването, 
както и да се намали въздействието на вредните 
фактори на работната среда - прах, шум, вибрации, 
осветление, лъчения или химични агенти. Това стана 
ясно след заседанията на Управителния съвет на ФУТ 
и Националния съвет по условия на труд, проведени 
в Министерството на труда и социалната политика.

 За финансиране могат да кандидатстват физически 
и юридически лица, които не са получили цялост-
но безвъзмездно финансиране за изпълнението на 
същия проект по други програми и нямат парични 
задължения към държавата. Задължително условие 
е служителите в предприятията да работят на трудов 
договор, а работодателите да им осигуряват обслуж-
ване от служба по трудова медицина.

 През 2019 г. с фи-
нансиране от ФУТ 
са реализирани 38 
проекта на стой-
ност около 1,8 млн. 
лв., благодарение 
на които са подо-
брени условията на 
труд на 2439 работ-
ници и служители.  
Най-голям брой от 
проектите са на работодатели от областите Варна, 
Пловдив, Стара Загора, Габрово, София и Пазарджик. 
В 92% от предприятията е подобрен микроклиматът на 
работната среда, в 76% - осветеността, в 26% е мини-
мизиран рискът от директен и индиректен допир с ел. 
ток. В малко над половината от предприятията е из-
вършен ремонт на санитарно-хигиенните помещения.

 Финансирани са и 7 проекта на национално пред-
ставителните организации на синдикатите и работода-
телите.  5 892 техни членове са преминали обучения 
за безопасност и здраве при работа. Направени са 
групови медицински прегледи за ранно откриване на 
професионалните болести на 2261 работещи в специ-
фични условия на труд от 11 предприятия в страната.

НАП С ДВЕ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ  

До 28 февруари е срокът за 
подаване на справките за дохо-
ди, изплатени през 2019 г.
Националната агенция за 

приходите предлага две нови 
електронни услуги, достъпни с 
Персонален идентификационен 
код /ПИК/ и Квалифициран 
електронен подпис /КЕП/. Те са 
предназначени за лицата, които 
подават справки за изплатени през годината доходи /чл. 
73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ/ - самоосигуряващи се лица 
и предприятия, които са изплатили през 2019 г. доходи 
от трудови и/или извън трудови правоотношения.
Чрез новите услуги, работодателите ще виждат на 

екран справките с подадените данни и ще имат въз-
можност да ги изтеглят под формата на таблица. Пред 
тях ще се визуализират:

-  „Актуално състояние на данните, декларирани със 
Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, 
ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни 
осигурителни вноски“;

-  „Актуално състояние на данните, декларирани със 
Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през 
годината доходи по трудови правоотношения“.
От НАП напомнят, че работодателите, които са 

изплащали доходи по трудови и/или извън трудови 
правоотношения през 2019 г. са задължени до 28 фев-
руари 2020 г. да подадат по електронен път  справка 
за изплатените доходи на физически лица през 2019 г. 
и за удържаните през годината данък и задължителни 
осигурителни вноски /чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ/ и/или 
справка за изплатените доходи по трудови правоот-
ношения /чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Повече информация може да намерите на сайта на 

приходната администрация www.nap.bg или на теле-
фона на Информационния център на НАП 0700 18 700,  
съобразно тарифата на съответния оператор.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
17 - 23 февруари 2020г., брой 7

До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване    съгласно    

чл.    11    ал.    2    от    
ЗСВТС    на    Интрастат    
декларации    -
пристигания/изпраща-

ния  за  месец  януари  
2019  г.,  за  новореги-
стрираните  Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец януари за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-

делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания по трудови правоотношения, направени през 
месец януари, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 февруари.

3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на
предходната година на данъка, удържан при годиш-

ното облагане на доходите от трудови правоотношения 
по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ФЕВРУАРИ 2020г.

Въпрос: Здравейте, Моля ви за отговор по следния 
казус. Служителка излиза по майчинство през 2020г. 
Тя планира да се завърне от майчинство през 2022г. 
Има неизползван платен годишен отпуск от 2019г. 
Кога ще се погаси по давност правото за ползване 
на дните от 2019 г. – в края на 2021 т.е. , когато 
се завърне през 2022 г. вече ще се е погасило? Или 
спрямо тези дни ще се приложи правилото за 
ползване в срок от две години след отпадане на 



КАКЪВ  ПРИМЕР  ТРЯБВА  ДА  ДАВАМЕ 
НА  ДЕЦАТА  СИ

Примерът, който даваме на децата си като техни родите-
ли, е изключително важен за възпитанието им. Те посто-
янно ни наблюдават, копират всичко казано или направе-
но от нас, затова трябва да сме изключително внимателни 
какви думи използваме при възпитанието на деца. 
Трябва да научим малчу-

ганите си на елементарни 
навици, свързани както с фи-
зическата, така и с тяхната 
емоционалната хигиена. Не-
обходимо е да възпитаме у де-
тето си правилно отношение 
към възрастните хора, както и 
към техните връстници. 
Децата обръщат внимание на всичко, така че ако ние 

проявим грубо отношение или влезем в остър конфликт 
с някого, те ще последват родителски пример и вероятно 
ще загубят уважението си към този човек. 
Изразяването на благодарност, признаването на греш-

ки и поздравяването също са сред основните ценности, 
които трябва да бъдат възпитани в характера на детето. 
Когато налагаме правила за децата си, е важно първо 

да се замислим дали ние ги спазваме. Ако родителите не 
спазват правилата, хлапетата също няма да го правят. За-
това се постарайте да давате добър пример на децата си, 
за да се превърнат в личностите, с които да се гордеете. 
Избягвайте да псувате - това е много грозен навик, кой-

то в повечето случаи ние родителите почти не забелязва-
ме. Понякога псувните просто се изплъзват от устата ни, 
без дори да се усетим, достигайки до ушите на малчуга-
ните вкъщи, които дебнат зад всеки ъгъл. 
Така че, що се отнася за примера, който трябва да да-

ваме на децата си, това е отговорна задача, която трябва 
да приемем сериозно. 
Децата се учат бързо, любознателни са, защото всичко, 

което ги заобикаля е ново и интересно за тях. Те издигат 
своите родители на пиедестал и ги приемат за най-до-
брия пример за себе си. 
За правилното възпитание на детето е важно да давате 

адекватни обяснения, когато получите въпрос от детето, 
а не да си измисляте разни неща. 
Говорете с децата, не ги отблъсквайте по една или дру-

га причина, защото след време ще се превърнат в хора, 
неспособни да обичат. Ако проявявате топлина и неж-
ност към тях, те ще израснат като любвеобилни лично-
сти с големи сърца, а нали точно това иска всеки родител 
за своето дете. 
Не е хубаво да се карате с някого пред наследниците 

си, да викате и да спорите. Опитайте да запазите само-
обладание. По този начин ще се превърнете в най-до-
брия пример не само за вашите, а и за всички децата, 
които ви заобикалят.

ЗАЩО КУЧЕТО ХАПЕ?
Ухапването е една от 

защитните реакции, кои-
то използват кучетата. То 
винаги е породено или е 
отговор на нещо. Един-
ствено кучетата, които са 
отглеждани във враждеб-
на обстановка, са агре-
сивни и може да започнат да хапят и без причина. 
Предлагаме ви да прочетете кои са основните причини 

кучето да хапе: 
Стрес  Да, има такова понятие като стрес при кучетата. 

Например, когато кучето ви попадне на непознато място, 
то започва да се стресира и да се чувства неспокойно. 
Тези чувства го подтикват да ухапе всеки, който се опита 
да се приближи до него, за да се защити. 
Болка   Никой не обича да го боли. Това се отнася и 

за четириногите ни приятели. Ако не се чувстват добре, 
боли ги нещо или не желаят да ги притесняват, е напъл-
но възможно да кучетата хапят собственика си дори, на 
когото при нормални обстоятелства биха се зарадвали. 
Възрастта   Възрастните кучета се нуждаят от тишина 

и спокойствие. Те не обичат да бъдат притеснявани и са 
готови да ухапят всеки, който е решил да наруши мира им. 
Страх   Подобно на хората, не всички кучета обичат 

да бъдат в присъствието на непознати. Мнозина не се 
чувстват спокойни, когато към тях се приближи чужд 
човек. Това важи в пълна сила за кучета, които са прежи-

вели стресови ситуации, когато са били малки. Затова, 
ако забележите, че кучето се чувства неспокойно, стой-
те далеч от него. В противен случай то ще ви ухапе. 
Доминиране   Съществуват и кучета, които обичат 

да доминират над останалите. Те са самоуверени и са 
готови на всичко, за да подчинят другите, включител-
но и да хапят. 
Раздразнение   Има случаи, в които самите ние драз-

ним кучето си, без да го осъзнаваме. Възможно е дори 
да не разберем, че е раздразнено и да продължим да 
извършваме същите дразнещи действия, които ще го 
принудят да ни отговори с ухапване. 
Защита  Кучетата са чудесни пазачи, които са готови 

да нападнат всеки, който навлезе в тяхната територия. 
Проблемът идва, когато те започнат да приемат като своя 
територия играчките си, собствениците си и т.н. и съот-
ветно се нахвърлят да хапят всеки, който ги приближи. 
Порода  Смята се, че някои породи кучета се раждат 

със склонност към агресивно поведение. Такива са чау 
чау, чихуахуа, немска овчарка. Много е вероятно пред-
ставител на една от тези породи да прояви агресия и 
да се опита да хапе, дори и без да има причина да го 
направи. Въпреки това ние мислим, че всичко зависи от 
индивидуалния подход и че ако се грижим правилно за 
домашния си любимец, няма да се сблъскваме с пове-
денчески проблеми при кучето. 
Социализация  Или по-скоро липсата ѝ. Социали-

зацията на кучето е много важна за правилното му раз-
витие. Кучето трябва да бъде социализирано още от 
малко. В противен случай то няма да може да общува с 
други хора и животни, тъй като ще се страхува и при-
теснява. А това може лесно да накара кучето да хапе.

4 НЕВЕРОЯТНИ ПОЛЗИ НА МАГДАНОЗА    
Магданозът е нежно растение със силен аромат. Произ-

лиза от Средиземноморието, но е изключително популярно 
и в много източни райони. А през последните години тази 
подправка присъства в кухнята на много страни.
Ако все още тази ароматна подправка не присъства в 

ежедневното ви меню, ви съветваме да започнете да я 
включвате към любимите си ястия.
В тази статия ще ви разкажем за четири основателни 

причини да започнете да похапвате магданоз още днес!
1. Укрепва здравето на костната система
Дефицитът на витамин К в организма води до пови-

шаване на риска от счупване на костите – факт, който не 
е толкова известен.
Всички знаем колко е важно да приемаме достатъчно 

фосфор, калций, витамини C и B комплекс. А замисля-
ли ли сте дали си осигурявате достатъчно количество 
витамин К?
Редовната консумация на магданоз ви осигурява необ-

ходимото ви количество витамин K. Така подобрявате 
здравето на костната си система. Защото този витамин 
действа като модификатор на протеините в структурата 
на костите ви.
Същевременно той спомага усвояването на калция. 

Намалява количеството калций, което се 
отделя чрез урината.
Важно е винаги да търсите свежи, 

натурални храни, които да се грижат 
за здравето ви. Започнете да прибавяте 
магданоз към ястията си ежедневно. 
Например към рибата, зеленчуците и 
натуралните сокове.

2. Спомага регулирането на нивото на кръвната захар
Това растение съдържа много специален флавоноид, 

наречен мирицетин. Той спомага регулирането на нивото 
на кръвната захар.
Освен това намалява инсулиновата резистентност и 

има противовъзпалително действие. По този начин ви 
помага да регулирате количеството липиди в кръвта.
Благодарение на тези качества вие не само се борите 

срещу появата на диабет. А се грижите за здравето на 
сърдечно-съдовата си система, като намалявате възпа-
ленията на артериите.
Опитайте да пиете чай с магданоз и лимон след като 

се нахраните!
3. Грижи се за здравето на бъбреците
Магданозът е едно от най-използваните растения в 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧАЙ ОТ ВЪРБОВИ КОРИ
ПРИ ГРИП И ПРОСТУДА 

Грип ,  простуда , 
леко втрисане през 
лятото ,  чаят  от 
върбови кори може 
да бъде пръв по-
мощник в тези си-
туации. Оптимален 
ефект се постига, 
ако към върбовите 
кори добавите бъз 
и липа. Ако има и 
кашлица, то е препоръчително да има и мащерка.  
Рецепта:
Доза за 1 чаена чаша: 2 гр. върбови кори се заливат 
с 250 мл. студена вода. Ако е комбинация от билки, 
то най-добре е водата да е вряла. Дневната доза 
включва 2-3 чаени чаши                    .
Салициловата киселина за първи път е била на-
мерена в кората на върбата, и по специално на 
кошничарската върба (Salix viminalis), позната още 
като ракита. Отвара от корите й се прилага  и до 
днес като гаргара при болки в гърлото в народната 
медицина. Още от древността кората от върба е 
била предписвана на бременни и болни с треска да 
я дъвчат, тъй като е било известно обезболяващото 
и противовъзпалителното й действие.
В кората й се съдържа веществото салицин, което 
в организма се превръща в салицилова киселина, на 
която дължим облекчение при треска, температура, 
болки, възпаления, зачервявания и др.
Билката не се препоръчва на хора, които имат алер-
гия към аспирин и други обезболяващи средства.

 „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                                                                                                              

Един пиян човек звъни на собственика на магазина 
за алкохол в 01:00 часа и пита:

-Кога ще отвори магазина?
А той му отговаря:
-Изчакайте да се съмне и ще отидете в магазина.
След 2 часа мъжът пак звъни:
-Кога ще отворят мага зина?
Собственикът пак му казал да изчака до сутринта.
пияният пак се обажда:
-Кога ще отворят магазина?
-Когато се съмне ще влезете.
Тогава пияницата казала:
-Аз не искам да вляза.Аз искам да изляза.

АРАБСКИ СЛАДКИШ        
Необходими продукти: 

кисело мляко - 500 г, 
сода - 1 ч.л. бикарбонат, 
захар - 2 ч.ч., олио - 3/4 
ч.ч., брашно - 2 и 1/2 ч.ч., 
какао - 3 - 4 с.л., канела 
- 3/4 пакетче, стафиди - 
100 г, вода - 2 ч.ч.
Приготвяне: Разбийте киселото мляко с угасената 

в него сода, добавете 1 ч.ч. захар и олиото. Смесете 
на сухо брашното с какаото и канелата и постепенно 
ги добавете към млякото. 
Накрая се прибавят стафидите и всичко се изсипва 

във форма, намазана с олио и поръсена с брашно. 
Арабският сладкиш се пече в предварително загря-

та фурна на 180 градуса. Готовият кекс се охлажда 
и се полива с охладен захарен сироп, приготвен от 1 
ч.ч. захар и водата, които се кипват.

грижата за здравето на бъбреците.
Той притежава диуретично действие и 

стимулира бъбречната функция. Така орга-
низмът ви ще се пречиства и детоксикира 
по-добре.
Същевременно благодарение на високото 

си съдържание на калий магданозът регу-
лира високото кръвно налягане.

Но ако страдате от камъни в бъбреците не трябва да 
консумирате магданоз ежедневно. Тъй като той съдържа 
голямо количество оксалова киселина.

4. Страхотен помощник при анемия и умора
Магданозът е изключително полезна добавка към ясти-

ята ви. Особено ако страдате от анемия или преминавате 
през период на постоянна умора вследствие на стрес.
Магданозът съдържа голямо количество витамини A, 

B комплекс (B1, B2, B3, B5, B6 и B9), фолиева киселина 
и витамин К. Същевременно ви осигурява голямо коли-
чество калий, калций, цинк, фосфор, желязо и магнезий.
Запомнете, че за да си осигурите всички тези ве-

щества, трябва да консумирате магданоза в свежо, 
прясно състояние.


