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ПЪРВО МЯСТО
ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА САТОВЧА

нието, всеки ден допринасят за
подобряване на толерантността
и солидарността в обществото,
по отношение на дейностите на
доброволните пожарникари и
спасители. По време на летния
пожароопасен сезон участваха
активно в потушаването на множество пожари. При необходимост се
отзовават и участват активно при
всички възникнали ситуации на
територията на община Сатовча.
„Поздравление за целия екип
на Доброволното формирование.
Бъдете здрави и продължавайте да
сте пример за подрастващото поколение.“, коментира кметът на общината д-р Арбен Мименов.

В тазгодишният конкурс за „Доброволни пожарникари
и спасители” организиран от Националната асоциация на
доброволците в Република България приключи с първо място
за Доброволният отряд на община Сатовча.
Обявените категории бяха три:
1.“Награда на публиката 2018”
2.“Доброволно формирование на 2018”
3.“Личност на 2018”
За първата категория „Награда на публиката“, беше проведено оспорвано и динамично гласуване на facebook страницата
на Националната асоциация на доброволците в Република България, като победител в надпреварата извоюва Доброволното
формирование към община Сатовча с 845 гласа.
Доброволният противопожарен отряд в Сатовча е първият по рода си в страната, създаден от кмета
СПИСЪК
на общината д-р Арбен Мименов още по време на първия му мандат през 2002-ра и 2003-та година.
На децата от община Сатовча получили финансово подпомагане от
Причината за сформирането му е отдалечеността на община Сатовча, която се намира на около 35 Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
километра от професионалното звено огнеборци в Гоце Делчев и за печелене на ценно време до присза периода от 01.08.2006г. до 31.12.2018 г.
тигането на специализираното звено пожарникари. Не на последно място е и самоорганизираността
ʗˏˈ˕ˑː˃ˇˈ˕ˈ˕ˑ˒ˑˎ˖˚ˋˎˑ˗ˋː˃ː˔ˑ˅ˑ˒ˑˇ˒ˑˏ˃ˆ˃ːˈ
ʗˊ˒ˎ˃˕ˈː˃
на местните хора от сатовчанско, готови да помогнат в трудна ситуация. Доброволната структура ͒
(ˆˑˇˋː˃ː˃˗ˋː˃ː˔ˋ˓˃ːˈ)
˔˖ˏ˃
освен в Сатовча има свои подразделения и в селата Кочан, Вълкосел и Слащен.
ͳ ʛˋˆˎˈː˃ʏ˘ˏˈˇˑ˅˃ʢ˔ˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͲˆȌ
͵ͲͲͲ
Противопожарният Доброволчески отряд в Сатовча, който с новоизлезлата Наредба от 2015 година е ʹ ʑˈˎˋːʑˈˎˋːˑ˅ʖ˃ˋˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͲͺǦʹͲͲͻˆȌ
ͳʹͲͲ
преименуван на Доброволно формирование – Сатовча е в абсолютна помощ на ресорните институции ͵ ʖˈˍ˓ˈˏʖˈˍ˓ˈˏˑ˅ʙ˃˒ˋːˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͲͺˆȌ
͵͵ͺǡͻͺ
при огнени инциденти и всякакъв вид природни бедствия през годините. Не са редки и случаите, в Ͷ ʚˋˏ˃ːʚ˝˚ˈˊ˃˓ˑ˅ʤ˓ˋ˔˕ˈˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋȋʹͲͲͺǦʹͲͳ͵ˆȌ
ͳͲ ͻʹͶǡͷͺ
които местните доброволци са се справяли и сами.
ͷ ʓ˃ː˃ˌʟ˃ˏˋˊˑ˅ʓ˖˛ˈ˅ˑ˕˔Ǥʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͲͻˆǦʹͲͳʹˆǦ ʹͲͳˆȌ
ͳͻͳ͵ǡͷͲ
Екипът на доброволното формирование ежегодно преминава обучение, извършват се медицински  ʓˈːˋ˔ʏ˔˃ːˑ˅ʙ˖ˏ˄˃˓ˑ˅ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͲͻˆȌ
ͳͷͲͲ
прегледи за физическа годност, застраховат се и се оборудват със средства от общинския бюджет.
 ʏ˔ˋ˄ˈʙˈˏ˃ˎˑ˅˃ʓˉ˃ˎˈ˅˃ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳͷͲͲ
През годините огнеборците доброволци от Сатовча имат над 1270 излизания за гасене на пожари, ͺ ʗ˅˃ˌˎˑʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅ʙ˃˔˕˃ˏ˃ːˑ˅ˑ˕˔Ǥʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͶͲͳǡͳͲ
действия при катастрофи и природни бедствия. От началото на годината формированието е погасило ͻ ʞ˃ˏˈˎ˃ʏˏˇˋˈ˅˃ʐˋ˄ˈ˓ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳͲȌ
͵͵ͳǡ͵ʹ
самостоятелно 10 (десет) пожара. Отделно от това е взело участие и в 9 (девет) броя произшествия ͳͲ ʖˈˌːˈ˒˃ʗ˔ˎˢˏˑ˅˃ʙˈː˃ˎˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳʹǡͲ
съвместно с екипите на РСПБЗН – Гоце Делчев. Доброволците, влизащи в състава на формирова- ͳͳ ʚˡ˄ˈːʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʛ˃ːˇˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͲˆȌ
ͳ͵ʹʹǡͲͲ

На основание чл.15
15 от Г
Глава трета на В
Вътрешен правилник на Общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от община Сатовча” Ви
предоставям следният отчет:
През периода на 2018 година Комисията, съгласно Вътрешен правилник на Фонда периодично оповестява принципите и правилата за
набиране, изразходване и контрол на финансовите средства, необходими за осъществяване на
дейността си по предназначение.
Периодично се организират и провеждат дейности по набиране на финансови средства за
осъществяване на дейността на Фонда по кметства, училища, детски градини, детски ясли, читалища, пенсионерски клубове, производствени
предприятия, фирми и търговски обекти, чрез
разпращане на информационна брошура, в която
се разяснява целта на Фонда, начините за набиране на финансови средства, правилата и контрола по разходването им, както и процедурата по
разглеждането на молби на граждани от Община
Сатовча, нуждаещи се от лечебни процедури в
страната и чужбина.
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен правилник
Комисията е изготвяла и предоставяла информация за всяко четиримесечие на 2018 година пред
Общински съвет и в пълният им текст ги е публикувала във „Вестникът на Община Сатовча” и
сайта на общината.
Към 31.12.2018 година в набирателната сметка на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от Община Сатовча” са постъпили
общо 129 662,04 лева. За календарната 2018 година са постъпили общо 11 314,84 лева, от които
8 900,31 лева от Общинската администрация и
поделения към нея, като кметства по населени
места, стопански дейности, училища, детски
градини, детски ясли, пенсионерски клубове и
домашни социални патронажи, 1670,23лева от
Общински съвет Сатовча, 8 лева от Асан Караемин, 15 лева от Стефан Бошнаков, 50 лева от
Мая, Кълкова и 670 лева от Джамийско настоятелство в село Вълкосел .
В периода на календарната 2018 година са постъпили общо седем (7) молби за финансово подпомагане: от семейството на Фатме Фикретова
Имамова и Крисимор Вергилов Имамов от село
Слащен за подпомагане на синът им Даниел Красимиров Имамов - Хаджиев, от семейството на
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

А
ф
А
фМ
Адиле Ю
Юсуфова
Алендарова и Й
Йосиф
Манушев
Алендаров от село Слащен за подпомагане на
синът им Серхан Йосифов Алендаров, от семейството на Анастасия Каменова Заимова и Альоша Димитров Заимов от село Осина за подпомагане на дъщеря им Деница Альошева Заимова,
от семейството на Светлана Деянова Авалева и
Данаил Младенов Авалев от село Долен за подпомагане на синът им Исмаил Данаилов Авалев,
от семейството на Фатме Ибраимова Дренчева от село Плетена за подпомагане на синът й
Николау Алешандре Дренчев, от семейството
на Сайме Ибраимова Карабайрямова и Мехмед
Гюлтекинов Карабайрямов от село Вълкосел за
подпомагане на синът им Ерик Мехмедов Карабайрямов и семейството на Фатме Ахмедова
Ибишева и Руси Илиев Ибишев от село Плетена
за подпомагане на синът им Емил Русев Ибишев,
комплектовани съгласно изискванията на Вътрешния правилник на Фонда.
След разглеждане на молбите, Комисията е приела решения за подпомагане на децата:
> Дниел Красимиров Имамов от село Слащен
с парично подпомагане в размер на 514,67 лева
> Серхан Йосифов Алендаров от село Слащен
с парично подпомагане в размер на 707 лева
> Деница Альошева Заимова от село Осина с
парично подпомагане в размер на 150 лева
> Исмаил Данаилов Авалев от село Долен с парично подпомгане в размер на 600 лева
> Николау Алешандре Дренчев от село Плетенао с парично подпомагане в размер на 1000 лева
> Ерик Мехмедов Карабайрямов от село Вълкосел с парично подпомагане в размер на 3000
лева
> Емил Русев Ибишев от село Плетена с парично подпомагане в размер на 1000 лева
Отпуснатите от Комисията средства са получени от лицата, съгласно изискванията на Фонда.
Общо изплатени по решение на Комисията от
създаването на Фонда до 31.12.2018 година са 91
794,55 лева. Подпомогнати от Фонда са 60 деца,
от които 17 допълнително. Към 31.12.2018 година наличните средства в набирателната сметка
на Фонда са 37 867,49 лева.
С уважение,
Председател на Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от
Община Сатовча” и Кмет на община Сатовча
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ʑˋˍ˕ˑ˓ʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͲǦʹͲͳʹǦʹͲͳͶȌ
ʓ˃ːˋˈˎ˃ʠˈ˓ˆˈˈ˅˃ʙ˃˓˃ˋˎˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳͳȌ
ʠˈ˅ˇ˃ˎˋː˃ʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅˃ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͳͳȌ
ʑˋˍ˕ˑ˓ʟ˖ˏˈːˑ˅ʓ˃˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʑ˃ˍˎˋːˑ˅ˑȋʹͲͳͳǦʹͲͳȌ
ʓ˃ːˋˈˎ˃ʜˋˍˑˎˑ˅˃ʙ˃˒˕ˋˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳͳȌ
ʛ˖˔˕˃˗˃ʗ˘˔˃ːʗˏ˃ˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳʹȌ
ʛˋˍ˃ˈˎ˃ʧˈ˗ˍˈ˕ˑ˅˃ʓˑˇ˖ˏˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳʹǦʹͲͳͷȌ
ʠˋ˄ˈˎʮ˅ˑ˓ˑ˅˃ʏ˕ˋ˒ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹǦʹͲͳ͵ǦʹͲͳǦ ʹͲͳȌ
ʐˈˌ˘˃ːʜ˃˖ˏˑ˅ʐ˃˛ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͳʹȌ
ʏːˇ˓ˈˌʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅ʐˑˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͷȌȏ
ʟ˃ˏˊˋʟ˃ˏˊˋʡˡ˗ˈˍ˚ˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹȌ
ʕˋ˅ˍ˃ʑˈː˙ˋ˔ˎ˃˅ˑ˅˃ʞˈ˕ˈˎˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹȌ
ʏːˆˈˎˋː˃ʏ˕˃ː˃˔ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʒˑˇˈ˛ˈ˅ˑȋʹͲͳʹȌ
ʜˋˍˑˎ˃˖ʏˎˈ˛˃ːˇ˓ˈʓ˓ˈː˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳʹȌ
ʚˡ˄ˑˏˋ˓ʠˎ˃˅ˑ˅ʏ˄ˎ˃ːˋ˚ˍˋˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹǦʹͲͳȌ
ʝ˓ˎˋːʓˋˏˋ˕˓ˑ˅ʙˑ˅˃˚ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹǦʹͲͳͶǦʹͲͳȌ
ʛˈ˘ˏˈˇʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʡ˃ˋ˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʣ˝˓ˆˑ˅ˑȋʹͲͳʹǦʹͲͳͶȌ
ʏˎˋ˛ʣˈˌˏˋʙ˃˓˃˃ˎˋˎˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳʹȌ
ʚˋˇˋˢʠˈ˅ˇˉ˃ːˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹȌ
ʐˑ˓ˋ˔ˎ˃˅ʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʙ˃˒˕ˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳʹǦʹͲͳȌ
ʠ˃˄˃˕ˋːʭ˔ˈˋːˑ˅ʐˑ˔˕˃ːˇˉˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳ͵Ȍ
ʔ˅ˈˎˋː˃ʓˋː˚ˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
ʗˎˋˢːʓ˃ːˋˈˎʭ˓˖ˍˑ˅ˋˑ˕˔ˈˎˑʏ˄ˎ˃ːˋ˙˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
ʗ˅ˑʠ˕ˈ˗˃ːˑ˅ʙ˖˕˓ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳ͵Ȍ
ʏˌ˔ˈˎʟ˖ˏˈːˑ˅˃ʐ˃ˎˍ˃ː˔ˍ˃ˑ˕˔ˈˎˑʐˑˆˑˎˋːȋʹͲͳ͵Ȍ
ʜˋˍˑˎ˃ˌʜˋˍˑˎ˃ˈ˅ʛ˃ːˇˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶǦʹͲͳͷȌ
ʝ˓˘˃ːʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅ʤˑ˓ˑˊˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶȌ
ʛˋˆˎˈː˃ʗˎˋˈ˅˃ʓ˃˖˕ˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳ͵Ȍ
ʓˈːˋ˙˃ʏˎ˟ˑ˛ˈ˅˃ʖ˃ˋˏˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʝ˔ˋː˃ȋʹͲͳͶǦʹͲͳǦʹͲͳȌ
ʛ˃˓˕ˋʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʓ˖˛ˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͳͶȌ
ʛ˃˓˕ˋːʛˎ˃ˇˈːˑ˅ʐˑ˛ː˃ˍˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳͷȌ
ʚˡˇˏˋˎʠˎ˃˅ˑ˅ʏ˄ˎ˃ːˋ˚ˍˋˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͷȌ
ʗ˅˃ːˋː˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅˃ʙ˃˓˃ˇˉˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳͷȌ
ʠ˕ˋ˅˝ːʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʣ˝˓ˎ˃ˇˉˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͷȌ
ʜˋˍˑˎ˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅ʙ˃˓˃˄˖ː˃˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃(2015-2016)
ʏːˈ˕˃ʑ˃ˎˈː˕ˋːˑ˅˃ʤˑ˓ˑˊˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ ȋʹͲͳͷȌ
ʏˎˈˍ˔ʓ˃ːˋˈˎˑ˅ʙ˖ˏ˄˃˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʙˑ˚˃ːȋʹͲͳͷȌ
ʠ˃˄˓ˋˈʏ˔˃ːˑ˅˃ʏ˓ː˃˖ˇˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑ ʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳȌ
ʠˈ˅ˇˉ˃ːʔˏˋˎˑ˅˃ʒ˃˓ˑ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳȌ
ʏˌ˛ˈʛˈ˘ˏˈˇˑ˅˃ʛˈˌˊˋːˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʙ˓ˋ˄˖ˎȋʹͲͳȌ
ʗ˔ˏ˃ˋˎʓ˃ː˃ˋˎˑ˅ʏ˅˃ˎˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʓˑˎˈːȋʹͲͳȌ
ʏ˄ˇ˖ˎ˃ʭˊˇˉ˃ːʛˈˇˉˋ˕ˑ˕˔ˈˎˑʡ˖˘ˑ˅ˋ˜˃ȋʹͲͳǦʹͲͳͺȌ
ʠˈ˓˘˃ːʘˑ˔ˋ˗ˑ˅ʏˎˈːˇ˃˓ˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳȌ ȋʹͲͳͺȌ
ʟ˃˔ˋˏʏ˘ˏˈˇˑ˅ʗ˔ˎˢˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͺȌ
ʣ˃˕ˋˈʏːˇ˓ˈˈ˅˃ʠ˃˓˃ːˇˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʠ˃˕ˑ˅˚˃ȋʹͲͳͺȌ
ʔˏˈˎʭ˔˖˗ˑ˅˃ʦ˃˖˛ˈ˅˃ˑ˕˔ˈˎˑʡ˖˘ˑ˅ˋ˜˃ȋʹͲͳͺȌ
ʓ˃ːˋˈˎʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ˑ˅ʗˏ˃ˏˑ˅Ǧʤ˃ˇˉˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʠˎ˃˜ˈːȋʹͲͳͺȌ
ʔ˓ˋˍʛˈ˘ˏˈˇˑ˅ʙ˃˓˃˄˃ˌ˓ˢˏˑ˅ˑ˕˔ˈˎˑʑ˝ˎˍˑ˔ˈˎȋʹͲͳͺȌ
ʔˏˋˎʟ˖˔ˈ˅ʗˎˋˈ˅ˑ˕˔ˈˎˑʞˎˈ˕ˈː˃ȋʹͲͳͺȌ
ʝʐʨʝʗʖʞʚʏʡʔʜʗʠʟʔʓʠʡʑʏ

͵ͳͷ
ʹͲͲͲ
ͷ
ͳͲͲ
ͶͷͲ
ͶͲͲ
ͳͲͲ
Ͷ͵ͺǡͷͷ
͵ͲͲǡͲͲ
ͳͳͺͷǡͲͲ
ͳͷͲͲǡͲͲ
͵Ͳͳǡ͵
ͷͲͲ
ͳͲͲͲ
ͳͷͲͲ
ͳͶ͵ʹ
ͺͺͷ
ͻͲ
ͷͲͲ
ͲͲͲ
ͳͳͲ
͵ͲͲ
ͲͲ
ͶͲͲ
ͷͲͲ
͵ͻͻͷ
Ͷ͵ͺͳ
ͲͲ
ͳͷͲͲ
ͷͲͲ
͵ͲͲͲ
ͶͲͲ
ͳͲͲͲ
ͻͻͲ
ͷͲͲͲ
ͷͲͲ
ͳͲͲͲ
͵ͷʹǡͳͳ
ͺͳ
ͳͲͲͲ
ͺͲͲ
Ͷʹǡͺ
ͳͲ
ͳͷͲͲ
ͷͲͲ
ͳͲͲͲ
ͷͳͶǡ
͵ͲͲͲ
ͳͲͲͲ
91794.55

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
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
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

13 Февруари 2019г., Сряда,
Световен ден на радиото
Световния ден на радиото има за цел да се
повиши информираността за значението на
радиото, насърчаване на лицата, отговорни
за взимането на решения за предоставяне
на достъп до информация чрез радио и
подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и
телевизионни оператори. Радиото е медията,
без която не можем, която завинаги промени
общуването между хората. Независимо кога,
как и къде слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер
преди да си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор
или радиоточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата
си - радиото неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас.
14 Февруари 2019г., четвъртък,
Трифон Зарезан (по нов стил)
На 14 – ти февруари по стара българска традиция
честваме Трифон Зарезан – денят на виното, лозарите,
кръчмарите и градинарите. Независимо от своя произход в миналото, Трифон Зарезан е бил обвързван с
много обичаи, някои от които са запазени и до днес.
Традицията повелявала стопанката да стане рано
сутрин и да омеси и опече обреден хляб, украсен с
лозово листо. Освен питата задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко заедно
с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този товар изпращала мъжа си на
лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косера отрязвал три пръчки от три
корена. От пръчките правел венец и закичвал калпака си, а корените поливал
с донесеното вино, светена вода и поръсвал с пепел, запазена от Бъдни вечер
– този ритуал се нарича „зарязване“.
Ден на българския археолог
Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971
година по инициатива на Националния археологически институт с музей
при БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този
ден всяка година се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните
открития от предходната година.
Успение на св. Кирил Славянобългарски
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 14
години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл глаголицата, първата славянска азбука.
Свети Валентин
Имен ден празнуват: Валентин,
Валентина, Вальо, Валю, Валя. Свети
Валентин е празник, който се празнува на 14 февруари.
На тази дата влюбените разкриват
един на друг, че се обичат. Първоначално стар римокатолически празник
в чест на Св. Валентин, той вероятно
започва да се свързва с романтичната
любов през Средновековието. На
този ден още през 14 век започва
да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар.
валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на
крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват заменени
от масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард
поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните
картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от
всички валентинки. През втората половина на 20 век в САЩ и други места
по света установената практика на размяна на картички се разширява и се
въвежда раздаването на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това
се прави обикновено от мъжа. Най-популярните подаръци са рози и шоколад.
През 80-те, диамантната индустрия започва да насърчава Св. Валентин в
неговото ориентиране към подаряване на бижута без примеси. Когато двама
влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.

15 Февруари 2019г., Петък,
Международен ден на скаутите
На 15 февруари всяка година се отбелязва Международния ден на
скаутите. Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни
дни скаутите са хора, обединени главно от идеите си за живот сред
природата и от кодекса си на коректно поведение. Основите на
скаутската организация са поставени през 1907 година от бившия
военен - лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Той
създава първия скаустки отряд - събира 15-20 момчета от градските
улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси.

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА „ЖУРНАЛИСТИ В УЧИЛИЩЕ“ 2019

Краен срок: 1 март 2019 г.
В шестото поредно издание на инициативата
„Журналисти в училище“ се търсяг мотивирани
учители, които да бъдат ментори на училищни
кампании срещу фалшивите новини.
Ученици от цялата страна отново ще имат
възможност да поканят на разговор изявени
български журналисти, но този път като част
от своите училищни кампании.
Конкурсът ще се реализира на два етапа. В
първия етап се приемат кандидатури от страна
на учители. Одобрените от първия етап на кандидатстване ще преминат интерактивно
онлайн обучение, където ще научат как да въвеждат темата за фалшивите новини и как
да ангажират своите ученици за организиране на училищна кампания по темата.
Във втория етап на конкурса участниците ще имат възможност да изпращат идеите си
за училищни кампании, на които учителите ще бъдат ментори. В рамките на кампаниите
учениците ще могат да поканят в своето училище журналист, свързан с наградите „Валя
Крушкина – журналистика за хората“.
Променяйки формата на конкурса, организаторите си поставят за цел да ангажират
цялата училищна общност в дейности за повишаване на медийната грамотност и да
подпомогнат учителите да дискутират темата в час.
За: Учители от цялата страна

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 08.02.2019 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 2 ɆȿɋɌȺ
1
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ,ɞɟɬɫɤɚ ɹɫɥɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɍɱɢɬɟɥ ɇɍɉ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 58 ɆȿɋɌȺ
8
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
14 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
6
ɉɟɪɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ,
2
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ
2
Ɉɩɚɤɨɜɚɱ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ,
ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ
2
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɩɨɞɨɜɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
6
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ
3
Ɍɚɧɰɶɨɪ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / Ɇɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɫɰɟɧɢɱɧɢ
5
Ɇɭɡɢɤɚɧɬ
ɢɡɤɭɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ
3
Ⱦɴɪɜɨɞɟɥɟɰ,ɦɟɛɟɥɢɫɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ, ɯɚɪɬɢɹ,
ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɫɬɴɤɥɨ

ПРИТЧА: ПРИТЧА ЗА СЛАВЕЯ

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Понякога в живота се случва да се сравняваме
с другите, забравяйки колко уникални сме. Може
би трябва да събудим вътрешния си глас, да се
погледнем в огледалото и по-често да си напомняме, че сме забележителни.
Днес в рубриката ни „Притчи, мъдрости и цитати“ споделяме една поучителна история. Тя ще
ви напомни, че сравняването с други само ще ви
накара да скриете вашата идентичност, вашите
най-ярки черти и няма да ви направи по-щастливи.
Имало един славей в гората, който изгубил
родителите си. Когато пораснал осъзнал, че никой
не го е научил да пее като славей. Решен да се
научи на всяка цена, един ден срещайки петела,
го попитал:
– Можеш ли да ме научиш да пея като славей?
– Ако повтаряш след мен, гарантирам ти, че
ще пееш по-добре от всеки друг славей. – казал
му петелът гордо.
Върнал се в гората славеят и започнал да
издава звуци, почти като кукуригане на петел.
Една сутрин патицата го чула и попитала с
изненада:
– Кой те научи да пееш толкова зле?
– Можеш ли да ме научиш да пея като славей?
– попитал я той.
– Аз пея много по-добре от славей. Следвай ме
и ще пееш като ангел. – отговорила му патицата.
Не след дълго бухалът в гората чул някакви
странни квакащи звуци и също попитал славея
защо пее толкова зле.

– Една патица ми каза, че това пеене е по-красиво – казал славеят.
– Трябва да попиташ някой друг славей и той
ще те научи да пееш. – отговорил бухалът.
– Да, но в тази гора няма никой като мен. – отвърнал тъжно славеят.
– Тогава трябва да извадиш гласа, който имаш
вътре в себе си. Вдишай дълбоко, нека сърцето
да те води и запей първата мелодия, която дойде
в теб. Само така ще разбереш как пеят славеите.
– посъветвал го бухалът.
Така и направила малката птица, а цялата гора
не била чувала толкова красива песен. От този миг
славеят никога повече не се опитвал да имитира
чуждо пеене.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 11 ФЕВРУАРИ СЕ ПРИЕМАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.

От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления
за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и
зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната
помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари. Подпомагането
е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на
производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ за „ново
участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.
Паричните средства се отпускат с
цел подпомагане на
земеделските стопани при въвеждане на стандарта
GLOBALG.A.P. Държавната помощ ще
съдейства за оптимизиране на процеса по
производство на качествени селскостопански продукти
в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно с това ще се
намали използването на химически суровини и се минимизира вредното въздействие на земеделските операции
върху околната среда.
Финансовите средства ще бъдат използвани за подпомагане на малки и средни предприятия – земеделски
стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Парите
трябва да ги стимулират за „ново участие“ в стандарта
GLOBALG.A.P.
Помощта се предоставя за максимален период от пет
години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на
бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на
група или организация годишно. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане,
освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване
съгласно законодателството в областта на ДДС.
Производителите на селскостопанска продукция ще
получават средствата на годишна база. Като задължително условие за отпускане на субсидията е получаването
на валиден сертификат за съответствие със стандарта
GLOBALG.A.P.
След приключила успешно сертификация земеделският стопанин или организацията предоставят в ДФЗ
необходимите документи, подробно описани в указанията по схемата. Срокът за изплащане на помощта е до 30
работни дни от представяне на документите.

КОМПЕНСАТОРНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
ПРЕЗ 2019 Г. ЩЕ БЪДАТ 6 ЛЕВА НА ДЕКАР
ЗА ПЛОЩИТЕ С ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ

За кампания 2019 компенсационното плащане
на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати
от значителни природни ограничения“ ще бъде в
размер на левовата равностойност на 30 евро, или
приблизително по 6 лева на декар. Това е записано
в проекта за промени в наредбата за прилагане на
мярка 13 „Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
която е качена за обсъждане на интернет страницата
на министерството на земеделието.
Кандидатите
за подпомагане по реда на
тази наредба са
длъжни да подават заявление
за подпомагане
с декларирани
площи в съответния необлагодетелстван район всяка година
след първото компенсаторно плащане за заявления
за подпомагане, подадени преди 2014 г. по реда на
наредба по т. 2. Добавя се обаче още едно изречение,
което гласи, че „при изчисляване на подпомагането
след 01.01.2018 г за обработваеми земи във всички
зони се приспада средна фиксирана сума от 2 евро/ха“.
След подаването на заявлението за подпомагане се
извършва административни проверки на документите,
заявените данни и посочените от кандидата факти,
като промените за 2019 година включват промени в
сроковете, като „периодът между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30
юни на следващата календарна година“ се заменят със
„сроковете, определени в чл. 75 от Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78,
(ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB,
L 347, 20 декември 2013 г.)“. Чиновниците не казват
в какво се изразяват тези срокове.
Леки корекции има и при допустимостта на подпомагане са кандидатите. Това ще са фермери, които
ползват земеделска площ с минимален размер на стопанството 0,5 ха, като се ползва правното основание
не според наредба 5, а според член 41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители, къдетотова правно основание трябва да е регистрирано
по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.

ЗА КРАВИТЕ ОТ СМЕСЕНИ ПОРОДИ ЩЕ СЕ ДОКАЗВАТ
ПО 1 500 Л ВМЕСТО ПО 4 ХИЛ. Л
ПРОДАДЕНО НА ПАЗАРА МЛЯКО

От 2019 г. условията за доказване на реализацията
на мляко или месо се променят, като включват и
стадата с автохтонни породи, които до момента бяха
освободени от това изискване. Това коментират от
министерство на земеделието по повод промените при
кандидатстване по схемите за директни плащания,
разписани с наредба 3, публикувана за обсъждане
през миналата седмица.
При автохтонните породи овце и кози стопаните ще
имат възможност да доказват реализация на продукция
на мляко и/ или млечни продукти в еквивалент мляко
от 35 кг на допустимо за подпомагане животно или 0,2
реализирани на пазара животни.
Следвайки последователността на политиката за
недопускане на дискриминационни условия за подпомагане на земеделските стопани, от тази година се
предвижда въвеждане на изискване за доказване на
реализация на мляко от застрашените от изчезване
породи крави, заявявани за подпомагане по Схемата за
млечни крави под селекционен контрол. За животните
от тези породи се въвежда изискване за реализация
на мляко, съответстващо най-малко на 1 500 кг мляко
и/или млечни продукти в еквивалент мляко на едно
допустимо за подпомагане животно по схемата.
Същевременно се въвеждат облекчени условия за
земеделските стопани, които отглеждат крави от комбинирани породи, за които земеделските стопани ще
трябва да доказват реализация на мляко и/или млечни
продукти от 1 500 кг за едно допустимо за подпомагане
животно, вместо изискваните през Кампания 2017 и
2018 – 4000 кг.
С предвидените изменения земеделските стопани ще имат и
няколко възможности за доказване на реализация
от млечни породи овце и кози.
Чрез определените в наредба 3 документи стопаните ще трябва да
докажат реализация на пазара на най-малко 35 кг мляко
и/или млечни продукти в еквивалент мляко от допустимо за подпомагане животно и 0,2 броя животни на
допустимо за подпомагане животно, или изискваните
и до момента 70 кг мляко на допустимо за подпомагане
животно.
За животните от месодайни породи овце и кози под
селекционен контрол необходимата реализация за едно
допустимо за подпомагане животно е определена на
0,5 животни.
Промени има и при доказване на продадените количества месо от месодайните породи – при говедата
трябва да се доказва продажбата на животни, съответстваща най-малко на 0,25 животни за месодайните
крави под селекционен контрол или 0,2 животни за
месодайните крави и/или юници, които не са под селекционен контрол.

Въпроси: В неплатен отпуск съм от предходната
година, който продължава до края на настоящата
година. Въпросът ми е: Имам ли право на платен годишен отпуск за времето през което съм в неплатен
отпуск и ако имам , кога изтича давностният срок?
Отговор на МТСП: В чл. 160, ал. 3 от Кодекса на
труда /КТ/ е предвидено, че неплатеният отпуск до
30 работни дни в една календарна година се признава
за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това
е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. От запитването е видно, че ползвате
неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ в предходната
година, който ще продължи да края на настоящата
календарна година. Следователно за трудов стаж ще
Ви се зачете по 30 работни дни за всяка календарна
година. Размерът на платения годишен отпуск, на който
има право работникът или служителят се определя
пропорционално на времето, което му се признава за
трудов стаж. Предвид горното, за периода на ползвания
неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж,
Ви се полага и платен отпуск. Съгласно чл. 176а, ал.
1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от
него не е ползван до изтичане на две години от края на
годината, за която се полага, независимо от причините
за това, правото на ползването му се погасява по давност. Според ал. 2 на чл. 176а 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 годината, в която е отпаднала
причината за неползването му.
Въпрос: Работя на безсрочен трудов договор в
частна компания повече от 11 години. През юни
2017г. придобих и упражних правото си на пенсия.
Трудовият ми договор не е прекратяван. Към момен-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ 2019г.

До 14-ти февруари:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с
отчетни регистри и внасяне на
дължимия ДДС за данъчния
период - месец януари.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като
посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане
(цялостно или частично) от посредник в тристранна
операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2
от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга
държава членка за данъчния период – месец януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
януари 2019 г.
До 15-ти февруари
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец януари.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец януари.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и
започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство през месец януари.
До 20-ти февруари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец януари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец януари за доходи от трудови
правоотношения.
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
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 годишното облагане
на доходите от трудови правоотношения по реда на
чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

та ме уведомиха, че искат да прекратят трудов
договор, но искат да ме обезщетят с 2 заплати,
вместо 6.Предизвестие с кои членове трябва да
подпиша, за да си търся правата?
Отговор на МТСП: В чл. 222, ал.3 от Кодекса
на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на
трудовото правоотношение, след като работникът
или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието
за прекратяването, той има право на обезщетение
от работодателя в размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил
при същия работодател през последните 10 години
от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6
месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за
получаване на 2 брутни заплати е при прекратяване
на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, изискването за 6 брутни заплати е
през последните 10 години от трудовият му стаж да е
работил при “същия работодател”. „Работодател“ по
смисъла на § 1, т 1 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо
лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание
(предприятие, учреждение и други подобни), което
самостоятелно наема работници или служители по
трудово правоотношение. В случай, че работникът/
служителат към момента на прекратяване на трудовия
договор отговаря на изскванията на разпоредбата – да
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст и последните 10 години от трудовия му стаж
да е работил при „същия работодател“, обезщетението от 6 брутни заплати е дължимо от работодателя
независимо от основанието, на което се прекратява
трудовия договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две
или шест брутни заплати се извършва от работодателя
във всеки отделен случай. Тази преценка подлежи на
съдебен контрол в 3-годишен давностен срок.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
.МНОГО БОЛЕСТИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
СЕ ПРЕДВАТ ЧРЕЗ СЕМЕНАТА
Първата крачка към здрав
разсад е дезинфекцията на семената. Нейната главна цел е
п р о ф и л а кт и ка
на болестите и
вредителите. На
повърхността на
семената, а даже
и под семенната
обвивка могат
да се съхранят причинители на гъбични заболявания и
вредни микроорганизми (бактерии и вируси), яйца или
личинки на вредители. За да се избегне заразяване на
разсада, преди посев е необходимо да се дезинфекцират.
Обеззаразяването унищожава не само дремещите в
семената възбудители на болести, но и защитава от
намиращите се в земята. Известно е, че около 80% от
болестите се предават чрез семената и растителните
остатъци, а 20% – чрез почвата. Трудно могат да се различат болните от здравите семена, но когато има и наймалко съмнение трябва да се прибегне до дезинфекция.
Болести, които се предават чрез семена
краставици – антракноза, бактериоза, ъгловата петнистост, алтернария, краставична мозайка;
домати – бактериален рак, мозаечен вирус, стрик,
кафяво гниене; доматена бронзовост;
пипер – кафяво гниене;
патладжан – мозаечен вирус, бронзовост;
цвекло – пероноспороза и фомоза, фалшива брашнеста мана;
зеле – бактериоза, пероноспороза, фамоза, фалшива
брашнеста мана, алтернария;
морков –кафяво гниене, сухо гниене (фомоза), бяло
гниене, ризоконтия, алтернария, брашнеста мана;
грах – аскохитоза;
фасул – антракноза, бактериоза.
Посочени са само по-често срещаните заболявания,
които се пренасят чрез семената, а те са по-многобройни. Болните семена не могат да бъдат разпознати. Можем да разчитаме само на коректността на
производителите.
Обеззаразяване на семената
Обработката на семената се осъществява по различен
начин – дезинфекцията може да бъде суха и мокра.
Загряването е един от най-старите методи, като найчесто семената се загряват на слънце за една едмица.
Този метод е надежден за цвекло, ряпа, брюква и всички
тиквови култури. Термичното обеззаразяване може да
се осъществи и в сушилни за 4-5 часа при температури
40-45 градуса. То ще защити семената на фасула от
бактериоза, краставицата от алтернария, а семената за
арпаджик от пероноспороза.
За сухо обеззаразяване могат да се използват и фунгициди. Те обикновено се сипват в пакетче с препарат
(може и обратно), но с тези препарати трябва да се работи
много внимателно, за да се защитят дихателните органи.
При мократа дезинфекция вариантите са много повече.
Най-достъпният от тях е потапяне във вода с температура
45-48 градуса за 20 мин и последващо охлаждане в студена вода. Трябва да се следят параметрите точно. Мокрото
нагряване позволява да се дезинфекцират семената на
зелето от бактериоза, алтернария и фалшива брашнеста
мана, моркови – сухо гниене, кафяво гниене, алтернария,
краставицата – алтернария и краставична мозайка.
Калиевият перманганат убива причинителите, които
се намират в семената и ги прави по-устойчиви на тези,
които са в почвата. Използва се в две концентрации –
1-1,5%. Семената на домати, краставици, лук, целина,
салата, репички, фасул, грах се обработват в 1% разтвор
при температура 20-25 градуса за 25-30 минути. При
по-продължителен престой могат да загубят цялата
полезна микрофлора. Семената на пипер, патладжан,
зеле, моркови, тиквови култури, копър се обработват в
1,5% разтвор за 15 минути. След обработката семената
се промиват няколко пъти в чиста вода и се подсушават.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

За дезинфекция на семената може да се използва и
водороден прекис – 3% разтвор при температура 3540 градуса за 7-10 мин. Желателно е да се използват
неметални съдове.
Използването на биологични препарати – разреден
сок от алое, чесън и синапено семе дават също добри
резултати при бактериоза.
Иновативните нанотехнологии позволяват не само
да се премахнат възбудителите на различни заболявания, но семената стават по-жизненоспособни. Днес
големите производители обработват семената със
симбиотична микрофлора, която като попадне в почвата заедно със семената образува около тях защитен
слой против патогенните бактерии.
Не трябва да се обработват семената, когато те са
дражирани, инкрустирани или на опаковката е посочено, че са обеззаразени.
Каквото посеем, това ще пожънем.

П ОЧВАТА СЕ ПОЛИВА
ПРЕДИ ЗАСЯВАНЕ , А НЕ СЛЕД ТОВА
Всички семена се нуждаят от определено количество влага, за да стартират процесите на набъбване,
покълване и поникване. При недостатъчно количество влага в почвата семената най-често загиват. Как
трябва да се подържа необходимата влажност, за да
се постигнат оптимални резултати. Поливането до
появата на растенията на повърхността е много отговорен етап.
Най-важното е, че почвата се полива преди посев, а не веднага след него.
Поливането след засяване на семената води до
това, че семената заедно с водата потъват надълбоко
в земята. Това значи, че дълбочината ще бъде по-голяма от допустимата (2-2,5 пъти диаметъра), достъпът на кислород ще бъде ограничен и те ще поникват
значително по-дълго време, ако това изобщо се случи. Такива растения обикновено са много тънички ,
слаби, нездрави и във времето загиват.
С каква вода се полива
Почвата в контейнера за отглеждане на разсадите
е необходимо да се полее преди засяване на семената, при което следва да се използва отстояла вода със
стайна температура (22-24 градуса) . Ако периодът
до появата на кълновете е по-дълъг, то тогава трябва
да се помисли за съхраняване на влагата в почвата. За
целта контейнерът се покрива с прозрачно полиетиленово фолио, като не се забравя редовно проветряване и овлажняване с помощта на пулверизатор. Покритията се задържат до появата на първите кълнове.
След появата на растенията и премахване на покритията поливането е желателно да се извършва с
пулверизатор или малка лейка, за да се избегне уплътняване на почвата. Ако растенията са в отделни
контейнери, препоръчително е поливането да се извършва чрез потапяне, като контейнерите се поставят
в по-голям съд с вода, която трябва да стига не повече
от 2 см от ръбовете им. Задържат се около 10-на минути и се отцеждат от водата.
Не бива да се забравя, че водата трябва да бъде
с температура над 20 градуса.
Преполиването на младите растения може да стане причина за
загниване на кореновата система
и различни заболявания: сечене
на разсада, кореново гниене и др.
Поливането трябва да става
преди засяване и когато семената
се сеят на открито. Освен потъването на по-голяма дълбочина
и намаляване притока на кислород, съществува опасност от образуване на почвена кора, която
затруднява поникването. Това е проблем и при поедри семена като боб, грах и др.
Семената, които поникват по-бавно – моркови,
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ОТВАРА ОТ ДЕБЕЛЕЦ
ОБЛЕКЧАВА ТРЕСКАТА
Б и л кат а д е бе л е ц
(Sempervivum) е позната в 5 разновидности по българските
земи като най-популярни са четинест,
белоцветен, мраморен дебелец.
В някои краища я
н а р и ч ат у ш н и ц а ,
ушно биле заради
едно от приложенията й: от смачкани и изстискани
листа, предварително загрети в топла пепел се накапва по няколко капки в ушите при ухобол.
В немското пространство й казват домашен корен
(Dach-Hauswurz), тъй като в по-стари времена е виреела върху покривите на къщите и край дуварите.
Според поверията тогава се вярвало, че в къща върху
която вирее билката не пада гръмотевица.
При треска се препоръчва да се отчупят 4-5 пресни по-листенца от техните листни розетки и да се
премахне най-външната фина кожица. Листата се заливат в 1 л. вряла вода вечерта и се оставя цяла нощ
да кисне. През деня цялото количество се изпива на
равни части. Препоръчва се при трескави състояния.
Освен това тази настойка може да бъде използвана
и при проблеми с пикочния мехур, съветва австрийският билкар свещеник Бенедикт на своя блог.
Отвара от дебелец се пие още при язва на стомаха,
спазми в корема, треска, жълтеница, диария, дизентерия, обилна менструация.
С топли лапи от сварени листа се налагат гнойни
рани, натъртено, изгорено и циреи. Пресни листа
от дебелец, след отстраняване на кожицата им се
налагат върху мазоли и брадавици.
РУЛО С ШИПКОВ МАРМАЛАД

Продукти:
- яйца - 4 бр.
- захар - 9 с.л,
- брашно - 9 с.л,
- олио - 9 с.л,
- бакпулвер - 1 к.л,
- шипков мармалад, пудра захар
|Приготвяне: Разбиваме добре яйцата, захарта, олиото,
брашното и бакпулвера, след което печем получената смес на хартия за
печене в предварително загрята фурна от 180 гр за
около 30 мин. (в зависимост от мощността на печката).
Когато блата стане готов веднага го обръщаме на
мокра кърпа и навиваме на руло. Изчакваме няколко
минути и мажем с мармалад.
Поръсваме с пудра захар или шоколадови пръчици
и сервираме.
магданоз, целина е най-добре да
се сеят върху добре навлажнена почва лентово, на повдигнати
лехи или в малки каналчета, като
се полива между тях, когато е наложително.
Тези начини на засяване са
приложими и за семената, които
се нуждаят от огряване от слънчева светлина за покълване, както
и много дребните, които могат да
се покрият с фолио или стъкло.
Много важно е да се спазват правилата за покълване и израстване, защото нарушаването им води до
сериозни последици за растенията.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
0879/12-18-04 или 07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

Лекарят:
екарят:
- Вашата диагноза вече се изясни - имате рак.
Болният:
- Докторе, вчера ми казахте, че имам камъни.
- Да, имате камъни, а под камъните – рак.
- Днес ми звъни телефона.
- Ало, звъним от банка ХХХ.
- Да, какво има?
- Преди две седмици, ви пратихме най-новата ни банкова карта. Ще я ползвате ли?
- Да, да, аз вече я ползвам.
- Но тя не е активирана! Как я ползвате?
- Чистя сутрин леда от стъклото на колата...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

