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ОБЩИНА САТОВЧА СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ
С ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ
Община Сатовча, в партньорство със Средно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Сатовча,
Детска градина „Иглика“ – с. Вълкосел и НПО
„За равен старт“ – гр. Долна баня, стартира изпълнението на интегриран проект „Социално
– икономическа интеграция чрез интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование
и работа на уязвими групи в община Сатовча“.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е осигурено от две Оперативни програми –
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
и „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г. Общият бюджет на проекта е в размер на 676 819.67 лв. и за период от 18 месеца
ще бъдат изпълнени следните основни дейности:
• По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
1) В Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча ще бъдат сформирани 11
Клуба по интереси – Фолклорен, Ромски танци,
Родолюбие и традиции, Прозорец към света,
Шахмат, Футбол, Театрална работилница, Журналисти и PR, Математическа лаборатория, Арт
– студио и Работилница за добродетели. Чрез
тях учениците ще получат възможност за: по интересно и пълноценно използване на свободното време; личностно развитие и обогатяване;
активен междукултурен обмен; публична изява
и социална активност; изграждане на умения за
изготвяне на проекти и работа в екип; формиране на лидерски умения и умения за разрешаване
на конфликти. Със средствата по това бюджетно
перо ще бъдат закупени народни носии, музикални инструменти, синтезатор, тонколони, ученически раници, фотоапарати, футболни екипи,
пейки, театрални костюми, таблети, лаптопи и
други необходими консумативи за нормалната
работа във всеки от клубовете.
2) В Детска градина „Иглика“ с. Вълкосел ще
бъдат сформирани 5 Клуба по интереси – Футбол, Обичам да пея и танцувам, Вълшебство на
сцената, Работилница за сръчковци и Прозорец
към света. Чрез тях се стреми да се осигури за
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мент Охридски“ в село Слащен отбелязаха Деня на търпението – 25-ти март.
На дъските във всички класни стаи
през целият ден стоеше надписа „25-ти
март – Ден на търпението“ и в началото на всеки час в рамките на 3 минути
учителите обясняваха необходимостта
от разбирателство, търпение, умението
да изслушваме и т.н.
Учениците от ІІ-ри клас с класен ръководител г-жа Карагьозова бяха изрязали и залепили в класната стая своите
„ръчички“ от разноцветна хартия в знак
на взаимно разбирателство и уважение.
Учениците от ІІІ-ти клас с класен
ръководител г-жа Лавчиева бяха изработили в класната стая табло-постер
„Дърво на търпението“, където залеп-

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

децата многобройни възможности за игри и занимания, защото освен социалната среда е важна и материалната, която подтиква децата към
инициативност, събужда любопитството им,
подканва ги към движение, към проява на креативност и фантазия, мотивира ги да изпробват
способностите си. Със средствата по това бюджетно перо ще бъдат закупени спортни екипи,
футболни топки, шкафчета, пейки, народни носии, театрални костюми, стативи и консумативи
за рисуване, масички за писане, столчета, тетрадки, моливи и други пособия за нормалната работа
във всеки от клубовете.
• По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
- Ще бъдат проведени информационни кампании за активизиране на икономически неактивни лица. Ще се проведат тренинг обучения
и психологическа подкрепа, както и придобиване на компютърна и дигитална компетентност.
Ще бъдат наети трудови медиатори, чрез които
ще се осигури заетост за 25 лица на длъжност:
„Работник, поддръжка“.
- Ще се проведат информационни кампании
за повишаване на здравната култура, социални
и здравни права, както и насърчаване на семейното планиране. Ще бъдат преодолени негативните стереотипи за уязвимите групи и ще се
подобри достъпа до образование, чрез активно
включване на родители от ромската общност.
Изпълнението на тези дейности цели ромската общност, хората в риск и хората от малките
населени места без възможности за трудова заетост да заемат място на пазара на труда, да повишат своята конкурентоспособност, да усвоят
ключови компетентности и да получат възможност за професионално развитие.

Уважаеми жители на община
У
б
Сатовча,
С настъпването на пролетнолетния сезон и повишаване на
температурите, се увеличи силно рискът от възникване на пожари в земеделските земи, необработваемите земи, пасищата
и горите. Напоследък станахме
свидетели на десетки пожари в
почти всички населени места с
тежки последствия за околната
среда. Изгоряха стотици декари гори (общинска и държавна
собственост) единични дървета, пасища заедно с обитаващите ги животни и птици. Като
най-честа причина за възникването на тези пожари са небрежно и безотговорно боравене с
огън, запалване на растителни
остатъци, сухи треви и тръни
от земеделски стопани, пастири
и др. Налице са и съмнения за
умишлени палежи.
В тази връзка на 25.03.2019г.
при кмета на община Сатовча
д-р Арбен Мименов се проведе
съвместна среща с представители на ПУ на МВР, РСПБЗН
и ТП ДЛС „Дикчан”, на която
беше направен обстоен анализ
на противопожарната обстановка в община Сатовча и бяха
обсъдени основните проблеми
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и причини за възникването на
пожарите, както и предприемане на конкретни мерки за предотвратяването им. На срещата
се взеха следните решения:
1. Да се извършат съвместни
проверки с органите на МВР и
РСПБЗН по отделните населени места.
2. Да се разпространи листовка (брошура) с разяснения,
относно вредите от пожарите
и санкциите, които ще бъдат
налагани на виновните лица от
органите на МВР.
3. Предприемане на мерки
за дооборудване на пожарните автомобили на територията
на общината, кметствата и доброволното формирование със
струйници, шлангове, маркучи
и друго оборудване.
от ръководството
на Община Сатовча

Н АЦИОНАЛНАТА
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Уважаеми горски работници,
лесовъди и служители в системата на горските и
ловни стопанства,
Имам удоволствието да
Ви поздравя по случай Вашия професионален празник – Седмицата на гората.
Приемете искрената ми благодарност и признателност
за професионализма, които
проявявате ежедневно в името и за благото на българската гора, защото грижата за
нея е мъдра инвестиция за
бъдещите поколения.
Пожелавам Ви здраве,
дръзновение, успехи в отговорната задача – да работим
заедно за развитие на икономическите, социалните и
екологични функции на гората, както и за опазването й като национално, европейско и световно богатство.
Желая Ви весел празник!
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЗДРВНИЯТ РАБОТНИК

ваха стикери със своите имена и послания. Също така бяха подготвили красиви
балони с усмихнати личица.
Учениците от Х-ти и ХІ-ти клас под ръководството на г-жа Джинджиева изготвиха табла с темата на деня. Също така
още от сутринта на 25-ти март, на входа
на училището предлагаха на останалите
ученици красиво изработени от самите
тях послания на цветна хартия (завити на
руло с лентичка) и тест „Търпелив човек
ли сте?“. Теста предизвика голям интерес
сред учениците, като всеки бързаше да
попълни своя тест, за да провери до каква
степен е търпелив.
Във фоайето на училището беше поставено естествено дърво, на което учениците закачваха във формата на червени
сърчица своите послания по случай Деня
на търпението.

Уважаеми лекари
Уважаеми медицински работници,
Приемете моите искрени поздравления по повод Професионалния ви празник!
Възхищавам се на работата на българските лекари и медицински работници, на отдадеността и професионализма, с които
всеки един от вас съумява да променя съдби, да дарява надежда
и да се изправя смело и решително срещу болестта, дори когато
пациентът е загубил вяра.
Днес, на седми април – Световен ден на здравето и Ден на
здравния работник в България изразявам своята сърдечна признателност и благодарност към
вашия труд и избрана житейска мисия.
Желая здраве на вас и вашите
семейства, сили, за да продължите да следвате своята мисия
и професионално призвание!
Честит празник!
С уважение,
Д-р Арбен Мименов
Кмет на Община Сатовча

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

1 Април 2019г., Понеделник,
Ден на хумора и шегата
Първи април е денят на хумора, сатирата, забавата, шегата и лъжата! Това е единствения ден
в годината, когато можете да се пошегувате с
приятелите си, да ги излъжете и изиграете съвсем
безнаказано! Дори е задължително да погодите номер някому. Навсякъде по света празнуват първи
април. Денят на смеха в различните страни носи
свой национален колорит и специфичен хумор,
присъщ за всяка страна. Празникът е международен, а в България е свързан
с различни суеверия, като например това, че за да имате късмет през цялата
година, трябва да излъжете поне веднъж и вас да ви излъже някой до обед на
самия ден. Има и различни версии за произхода
на този празник.
Международен ден на птиците
Денят на птиците се празнува в международен план от 1906 г. Тогава е била подписана
международната конвенция за защита на птиците. И преди това, и сега, човекът винаги е
завиждал на птиците, за техния волен полет и
достойнство! Днес, човекът лети по-високо, подалече и по-бързо от птиците – лети в космоса! Но красотата на волната летяща птица, грациозността и величието, с които лети, си остават за завиждане!
2 Април 2019г., Вторник,
Международен ден на детската книга
Отбелязва се в цял свят и има над 50-годишна
история. Датата съвсем не е избрана случайно,
защото на 2 април преди 206 години в Одензе се
ражда датският писател Ханс Кристиан Андерсен. Сигурни сме, че няма възрастен, който да
не е израснал с приказките му: „Новите дрехи на
царя“, „Оловният войник“, „Малката русалка“,
„Малката кибритопродавачка“, “Принцесата
и граховото зърно“… През 1967 г. по решение на Международния съвет
за детската книга (с официален статут на член на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО),
2 април е обявен за Международен ден на детската книга. Определянето
на специален празник на книгата за деца има за цел да вдъхне любов към
четенето у децата и да обърне вниманието на обществото върху детската
книга и литературата за деца като цяло. По традиция от 1967 г. насам всяка
година различна страна е домакин на отбелязването на този празник. Страната домакин обикновено предлага темата на отбелязването и кани известен
писател да напише обръщение към децата от целия свят, а известен детски
илюстратор да направи плаката на честванията.
Световен ден на осведомеността за Аутизъм
От 2008-ма година насам 2-ри април е обявен за Световен ден за информираност за аутизмаи се отбелязва с информационни концерти, форуми за
проблемите на аутизма, благотворителни изложби. Някои от центровете за
работа с хора с аутизъм отварят вратите си за външни посетители. Това се
налага поради растящия брой на засегнатите от аутизъм, които външно не
се различават по нищо от останалите хора и ще се прави докато признаците
на аутизма станат разпознаваеми от всички и обществото започне да приема
и подкрепя хората с аутизъм въпреки различието им, и не само на думи. Аутизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се
характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм
са от ниско до високо функциониращи - при някои интелектът е засегнат,
при други е свръх развит, но всички те страдат от качествено нарушение на
комуникацията и социалното общуване.
4 Април 2019г., Четвъртък,
Световен ден в защита на пострадалите от мини
На 8 декември 2005 г. Общото събрание
на ООН обявява 4 април за Международен
ден в защита на пострадалите от противопехотни мини. Този ден призовава да
бъдат продължени усилията на отделните
държави, със съдействието на ООН и на съответните организации, за да се
насърчи създаването и развитието на капацитета на държавите, в които противопехотните мини, останали от войните, представляват сериозна заплаха
за безопасността, здравето и живота на населението.

Ден на психолозите в България
На 4 април психолозите отбелязват своя професионален празник. Денят на психолога е обявен
през 1995 година. Психологията е наука, която
изучава умствените процеси и поведението на
хората. Психолозите се стремят да разберат ролята на умствените процеси в индивидуалното и
обществено поведение, както и причиняващите
ги физиологични и неврологични процеси.
7 Април 2019г., Неделя,
Световен ден на здравето и Ден на здравния работник
На 7 април светът отбелязва Международния
ден на здравето. Датата е избрана с основаването
на Световната здравна организация през 1948
г. Международният ден на здравето се чества и
като Ден на здравния работник в България от 6
февруари 1964-а. Световният ден на здравето е
глобална инициатива, която приканва всички - от
световните лидери до хората във всички страни,
да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки
върху ново появяващите се здравни проблеми,
Световният ден на здравето дава възможност
да се започнат колективни действия за опазване
здравето на хората и тяхното благоденствие.

ФОНДАЦИЯ „ДЕТЕТО И ФОЛКЛОРА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС „МЛАД КРАЕВЕД“

Краен срок: 30 юни 2019 г.
Тема на конкурса: Митове и легенди,
приказки, ритуали и обичаи от България
Целта на конкурса е да мотивира за
творчески търсения и изява на полето
на фолклора колкото се може повече
български ученици. Да се запознават те
с най-добрите образци на многоликата
българска традиция (в т.ч. ромски, турски,
арменски, еврейски).
Конкурсът ще се проведе в три секции:
1. митове, легенди и предания;
2. приказки;
3. ритуали и обичаи.
В конкурса могат да участват ученици
от всички степени на българското училище, участници в творчески школи към читалищни и други културно-просветни институции. Приемат се и групови участия – клас,
училище.
Изпратените записи ще бъдат оценявани и премирани в три възрастови групи – 1
възрастова група - до 10 г., 2-ра – 11 – 14 г., 3-та . 15 – 19 години.
Изпратените за участие текстове трябва да бъдат ясно и четливо изписани (желателно
е на компютър). Приемат се и ръкописи.

Н АЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ГЕРГЬОВДЕН” 2019

НА ТЕМА

Краен срок: 22 април 2019 г.
За поредна година НГПИ
„Тревненска школа“ организира
конкурс за детска рисунка на
тема „Гергьовден“.
В конкурса могат да участват
всички желаещи ученици от
цялата страна в редовна форма
на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и
VІІІ клас.
Творбите следва да са авторски, изпълнени с графични или
цветни материали.
Размерът на творбите следва
да е 35 х 50 см.
Комисия, съставена от преподаватели от НГПИ „Тревненска школа”, ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и
допълнителни поощрителни награди на 30 април 2019 г.

КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ ПО ПОВОД 140-ТА ГОДИШНИНА
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ФЛОТ

Краен срок: 25 април 2019 г.
В инициативата могат да се включат ученици от 8 до 12 клас, които да представят
своите възгледи в три теми:
1. Флотоводци и герои в българската
военноморска история;
2. Бойната слава на флота;
3. Флотът и предизвикателствата на съвременния свят.
Есетата трябва да бъдат в обем до 3
стандартни машинописни страници (5400
знака, включително интервалите), формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 pt.
Организатори: Военноморският музей и командването на Военноморските сили

ПРИТЧА: ДВЕТЕ ПРИНЦЕСИ

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

В град Шавакис живееше принц, за когото
милееха всички – мъже, жени и деца. Стичаха се
да го приветстват даже и животните от полята.
Ала се говореше, че жена му, принцесата, не
го обичала; дори нещо повече – ненавиждала го.
Един ден принцеса от съседен град дойде на
посещение при принцесата на Шавакис. Двете
приседнаха и се заприказваха, та от едно към
друго стигнаха до съпрузите си.
И принцесата на Шавакис пламенно изрече:
– Облажавам те заради щастието ти с принца,
твоя съпруг, макар да сте женени вече от дълги
години. Аз ненавиждам мъжа си. Той не принадлежи само на мен и затуй съм дълбоко злочеста.

Тогава гостенката я
изгледала и казала:
– Сестрице, истината е, че ти обичаш
мъжа си. Да, ти все
още изпитваш към него
неутолена страст, а в
живота на жената това
е като пролет в градина.
А на мен и моя съпруг
състрадавай, понеже
ние просто се понасяме
взаимно с мълчалива
търпеливост. А хората го смятат за щастие.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
П РИКЛЮЧИ АДМИНИСТ РАТИВНАТ А ОЦЕНКА НА
1146 ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 6.1. „С Т АРТОВА
ПОМОЩ ЗА МЛ АДИ ЗЕМЕД ЕЛ СКИ СТОПАНИ “

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие
и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие
на стопанства и
предприятия“ от
Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
По процедурата се подпомагат
про екти, които
улесняват процеса на създаването
на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е
публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова
оценка. Списъкът обхваща проектните предложения,
подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001 .
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на
кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след
получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване,
допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

П ОЛУЧАВАМЕ

СПРАВКА ЗА ХОНОРАРИ В
САЙТА НА НАП

От 25.03.2019г. физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни
от предприятия и от самоосигуряващи се лица за
изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще
могат да проверят и попълнят коректно годишните си
декларации за облагане на доходите.
Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в
Портала на НАП за електронни услуги и е достъпна
с персонален идентификационен код (ПИК) или
квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички
физически лица, имащи разрешен пълен достъп до
услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено
лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите
„Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната
сметка“.
Е-услугата предоставя информация също за вида
и размера на изплатения доход,
както и за удържания данък.
От НАП напомнят, че срокът за
подаването на декларациите за облагане на доходите от 2018 г. изтича
на 30 април 2019 г., като до тогава трябва да се плати
и посоченият в тях данък за довнасяне.
Най-бързо и лесно декларациите се подават онлайн
с ПИК или електронен подпис.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
ОТ РАБОТНИКА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

По трудов договор заплатите на служителите се
превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за
който се дължат. Когато този ден се окаже почивен
(напр. неделя), заплатите се превеждат на първия
следващ работен ден. В такава ситуация служител
подава заявление за едностранно прекратяване на
трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал.
1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение) и престава да се явява на
работа. Според работодателя в случая не е налице
забавяне, защото задължението е изпълнено коректно. Какво може да предприеме работодателят
- да уведоми служителя, че не приема подаденото
заявление, да му наложи дисциплинарно наказание и
може ли да го уволни дисциплинарно?
Пред описания проблем се изправят много работодатели, и то във всички хипотези на едностранно
прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради неизпълнение на задълженията на работодателя (забавяне на изплащането на
трудовото възнаграждение, ако работодателят счита,
че не е допуснал забавяне; промяна на мястото или
характера на работата, която според работодателя е
законосъобразна; прекратяване на договора поради
значително влошаване на условията на труд при новия работодател след настъпила промяна по чл. 123
или чл. 123а КТ, ако е спорно дали е налице такова
влошаване или дали то е значително и пр.).
Във всички посочени случаи прекратяването настъпва от момента, в който работодателят получи
писменото изявление на работника или служителя
(арг. от чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ). Работодателят не би

могъл “да откаже” да прекрати трудовия договор, като
твърди, че липсват основания за упражняването на
това право от работника или служителя.
Въпреки всичко не трябва по принцип да се изключва възможността на работодателя да защити
интереса си, ако счита, че упражненото от работника
или служителя право на едностранно прекратяване на
трудовия договор по чл. 327 КТ не съществува. Макар да не е мислимо принудителното продължаване
на трудово правоотношение, което работникът или
служителят вече не желае, за работодателя не е без
значение основанието за прекратяване на договора:
както от гледна точка на дължимите обезщетения,
така и по други съображения. Възможно е например
той да е мотивиран да установи, че изпълнява точно
задълженията си, за да защити репутацията си, да
намали риска от напускане на други служители на
същото основание и пр.
Съдебната практика неведнъж се е сблъсквала с
този проблем. В Решения са разглеждани случаи, при
които работодателят е отричал наличието на предпоставки за прекратяване на трудовия договор по чл. 327,
ал. 1, т. 2 или т. 3 КТ, поради което е приел, че въпреки
постъпилото изрично писмено изявление от работника или служителя за прекратяване на договора трудовото правоотношение продължава да съществува.
Неявяването на работа на работника или служителя
на работа в тези случаи е квалифицирано като тежко
нарушение на трудовата дисциплина и е наложено
дисциплинарно наказание - дисциплинарно уволнение (чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ във връзка с чл. 190, ал. 1,
т. 2 КТ). Засегнатите лица са атакували уволнителните
заповеди като незаконосъобразни с аргумента, че към
момента на уволненията трудовите им правоотношения вече са били прекратени на друго основание. ВКС
приема този довод и с цитираните по-горе съдебни
решения наложените дисциплинарните уволнения са
отменени. В Решение № 289 от 18.11.2014 г. на ВКС
по гр. д. № 1289/2014 г., IV г. о. е изрично посочено:
“Разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 3 от КТ не поставя
момента на прекратяване на трудовия договор в зависимост от това, дали фактически е налице основанието за прекратяване на трудовия договор... Писменото
изявление на работника за прекратяване на трудовото
му правоотношение на някое от основанията по чл.
327, ал. 1 от КТ води до автоматично прекратяване
на трудовото правоотношение, независимо от това
дали е налице посоченото в изявлението на работника или служителя основание. При незаконно (без
основание) прекратяване на трудово правоотношение
по чл. 327, ал. 1 от КТ работодателят разполага само
с възможност да претендира от работника или служителя обезщетение за вредите, които е понесъл от
неоснователното прекратяване на трудовия договор,
но не и с право да иска възстановяването на вече
прекратеното трудово правоотношение.”
Следователно няма пречка работодателят да заведе
осъдителен иск за претърпените от действията на
работника или служителя вреди, ако счита, че не са
били налице основания за упражняване на правото
на прекратяване. Ако работодателят е изплатил на
работника или служителя обезщетение по чл. 221,
ал. 1 КТ, той ще може да претендира и връщането
му. Друга възможна реакция на работодателя при
постъпило изявление за прекратяване на трудовото
правоотношение от работника или служителя по чл.
327, ал. 1, т. 2 КТ би била да откаже изплащането на
обезщетение по чл. 221, ал. 1 КТ с аргумента, че не е
налице забавяне в изплащането на трудовото възнаграждение. Тогава работникът или служителят, който
претендира такова обезщетение, ще трябва да сезира
съда със спора и да докаже, че законосъобразно е
упражнил правото си да прекрати трудовия договор
на разглежданото основание.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АПРИЛ 2019г.
До 10-ти април:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори
на телефонна или друга
електронна съобщителна
услуга за проведени през
предходния месец хазартни игри, при които залогът
за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти април:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец март.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (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 март.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
март 2019 г.

ното време, определена по чл. 9б от НРВПО. Когато
се полага нощен труд, сборът от работните часове по
графика на работника или служителя по чл. 9, ал. 3 от
НРВПО се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни (чл. 9а, ал. 4 от НРВПО). Превръщането
на нощните часове в дневни се осъществява в случай,
че работната смяна включва 4 или повече часа работа
през нощта. Конкретният коефициент за превръщането
на нощните часове в дневни е определен в чл. 9, ал. 2 от
Наредба за структурата и организацията на работната
заплата, като той съставлява съотношение между нормалната продължителност на дневното работно време
(8 часа, съгласно чл. 136, ал. 3 от КТ) и нормалната
продължителност на нощното работно време (7 часа,
съгласно чл. 140, ал. 1 от КТ), като съотношението е
8 ч./7 ч., т.е. коефициентът за превръщане на нощните
часове в дневни е равен на 1,143. На база на изложената
фактическа обстановка намираме, че в предприятието е
въведено сумирано изчисляване на работното време за
период от един календарен месец. Поради това следва
да се вземе под внимание, че преди започване на месеца следва да бъдат утвърдени поименните графици за
периода, като предварително в тях следва да е направено превръщането на нощните часове в дневни. На база
на конкретните изложени факти правим заключението,
че в посочения месец има 20 работни дни и трудовите
договори на работниците или служителите са за пълно
работно време, т.е. нормата за месеца е 160 часа. При
описаните в запитването конкретни данни и планирана
организация на работата правим заключението, че в съответствие с поименния график е планирана работа за
конкретния работник или служител с продължителност
152 часа за посочения месец (5 работни смени от 8 до
20 часа х 12 часа = 60 часа + 7 работни смени с нощен
труд от 8 часа x 1.143 = 64 часа + 7 работни смени с
включени 4 часа дневен труд = 28 часа). В тази връзка
следва да се има предвид, че съгласно чл. 9в, ал. 1 от
НРВПО когато в края на периода, за който е установено
сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика
са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б,
за недостигащите часове се счита, че работникът или
служителят е в престой не по своя вина, с изключение
на случаите на виновно неявяване на работника или
Въпрос: Моля да ми отговорите дали правилно служителя на работа.
преизчислявам нощния труд в дневен при сумарно
Въпрос: На учителка с ТЕЛК 52% полага ли и се
изчисляване. 12 работни дни х12 ч. 5 дни от 8 до
20ч. и 7 д. от 20 до 8 ч. Получавам 88 ч. дневен и допълнителен 6 дневен отпуск към редовния отпуск
56 ч. нощен х 1,14=63,84, преизчислен в дневен и от 56 дни?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодеполучавам 88+63,84=151,84 ч. При 160 ч. норма за
кса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен
месеца служителят има: - 8,16 ч.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 142, ал. 2 от Ко- отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата
декса на труда (КТ) работодателят може да установи на чл. 155, ал. 5 от КТ указва, че някои категории работсумирано изчисляване на работното време - седмично, ници и служители в зависимост от особения характер
месечно или за друг календарен период, който не на работата имат право на удължен платен годишен отможе да бъде повече от 6 месеца. Едновременно с ус- пуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите
тановяването на сумирано изчисляване на работното работници и служители и минималният размер на този
време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава отпуск се определят от Министерския съвет. Според
поименни графици за работа за периода, за който е чл. 24 от Наредбата за работното време, почивките и
установено сумираното изчисляване. Съгласно чл. отпуските, учителите имат право на удължен платен
9а, ал. 3 от Наредба за работното време, почивките и годишен отпуск в размер 48 работни дни. В чл. 319
отпуските (НРВПО) поименните графици се изгот- от КТ е предвидено, че работниците и служителите с
вят така, че сборът от работните часове по графика трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
на работника или служителя за периода, за който е имат право на основен платен годишен отпуск в размер
установено сумираното изчисляване, не трябва да е не по-малко от 26 работни дни, който се включва в 48по-голям от нормата за продължителност на работ- те дни удължен платен годишен отпуск.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗАЩО РАЗСАДЪТ ДОМАТИ
СТАВА ВИОЛЕТОВ

Виолетовите листа при доматите могат да се появят
на всеки етап на развитие. Има две причини за промяна
на нормалния зелен цвят до необичаен виолетов, като
една от тях е подценяването на температурния режими, а втората е дефицит на фосфор в почвата. Тези две
причини често са взаимосвързани и се изразяват в това,
че при ниски температури усвояването на фосфор от
почвата се затруднява.
При некачествена почва възниква хронична форма на
дефицит, при която листата от долната страна стават наситено виолетови до пурпурни, издребняват и се огъват
куполообразно, междувъзлията остават неестествено
къси. Временната форма се наблюдава при неспазване
на температурните режими и преохлаждане, а може да
се дължи на обилно поливане със студена вода.
Доматите са доста взискателна култура, която много
активно абсорбира хранителните вещества от почвата
и проявява висока чувствителност както към излишък,
така и към недостиг на микроелементи. Разсадът домати
прекратява усвояването на хранителни вещества тогава,
когато температурата на почвата стане по-ниска от 15
градуса по Целзий. При появата на виолетови листа у
отделни растения е необходимо най-напред да се провери състоянието на кореновата система. Възможно
е да се дължи на гъбични заболявания като сечене и
кореново гниене.
Доматите се нуждаят
от фосфор през целия
период на развитие, но
особено силно се проявява тази необходимост
в началния етап на развитие и отглеждане на
разсадите. Фосфорът е
отговорен за осъществяване на метаболитните процеси и служи като източник на енергия. Той
е подвижен елемент и се движи от по-старите към
по-младите части на растенията. По време на покълване на семената укрепва растежа на корена, ускорява
развитието, цъфтежа и узряването на плодовете.
Тук е важно да се отбележи, че излишъкът на азот в
почвата може също да доведе до фосфорно гладуване
и появата на виолетови листа.
Мерки за борба
При появата на виолетови листа е необходимо найнапред да се регулира температурата, като се доведе до
18-22 градуса. Ако причината се дължи на преохлаждане на разсада, то тогава след няколко дни се наблюдава
положителна динамика.
Когато причината за виолетовите листа е недостиг
на фосфор, необходимо е фосфорно подхранване, като
се използва суперфосфат, двоен суперфосфат, амофос
или диамофос. Добре е хранителните вещества да се
приготвят в течна форма, защото се усвояват по-бързо.
Един примерен алгоритъм за приготвяне на работен разтвор:
– 100 грама суперфосфат се залива с 1 л вряща вода;
– престоява 24 часа, като се разбърква периодично;
– приготвя се работен разтвор, като към 5 л отстояла
вода се добавя 75 мл разтвор на суперфосфат;
– полива се всяко растение.
Разтворът не губи свойства при съхранение и може да
се използва за пръскане на разсада. Листното подхранване дава по-бърз ефект.
Не трябва да се предозира количеството фосфор,
защото излишъците имат също неприятни последици
– водят до пожълтяване и опадане на листата.
Профилактика
Профилактичните мерки включват: използването на
плодородни почвени смеси за отглеждане на разсад,
пропускащи достатъчни количества въздух и вода;
благоприятни температурни условия ( 18-22 градуса);
поливане с отстояла вода (22-28 градуса); достатъчна
осветеност за добра фотосинтеза.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАК ЛЕСНО ДА ПОЧИСТИТЕ ЗАГОРЕЛИ
ТИГАНИ И ТЕНДЖЕРИ?
Готвенето иска време
и усилия, особено накрая, когато трябва да
измиете загорелите съдове. Това е най-омразната част от иначе доставящото удоволствие
приготвяне на вкусна
храна. Безкрайно търкане с агресивни препарати, телени четки и
увреждащи кожата и ноктите груби гъби за миене на
съдове са само част от неприятната картинка.
Лесно почистване с газирана напитка
Можете обаче да си спестите целия този ужас и да
почистите загорелите си съдове бързо, лесно и без употребата на вредни препарати. Как?
Използвайте магическите продукти, които имате в
кухнята си – сода и оцет. Те наистина правят чудеса и
отстраняват загорелите мазнини по тигани, тенджери и
тави без незалепващо покритие.
Какво трябва да направите?
Напълнете тенджерата (или друг загорял съд) с вода.
Във водата пуснете няколко лъжици сода. Добавете ½
чаша оцет. Оставете водата да заври.
Ако водата се изпари преди загорелите останки да са
се разтворили, добавете още малко вода, сода и оцет и
оставете да къкри. Свалете от котлона, излейте течността. Поръсете сода върху дъното на тигана (тенджерата).
Добавете още малко оцет. Оставете да престои така 10
минути. След това почистването е много по-лесно и не
се налага търкане.
Евтин трик за почистване на ръжда
Друг начин е като поставите тенджерата на котлона.
Поръсете обилно със сода. Налейте съвсем малко вода
и оставете да се загрее. След това заливате с ½ чаша
оцет и продължавате да държите на котлона. Разбърквате с дървена лъжица през цялото време. Когато започне
да се образува каша, свалете от котлона и измийте съда.

З ЮМБЮЛИ ,

НАРЦИСИ И МУСКАРИ – КАК ДА
ЗАПАЗИМ ЛУКОВИЦИТЕ СЛЕД ФОРСИРАНЕ

Като месец на жената през март всяка жена получава доза нежност и красота с китка цвете, откъснато
от любимите хора. Типичните пролетни цветя, които
може да видите във всеки български двор, са зюмбюлите, лалетата, нарцисите и мускарите. Сега ще ви дадем няколко съвета за тяхното правилно отглеждане.
За луковичните цветя, както миниатюрните мускари, така и великолепните зюмбюли, нарциси и лалета,
свойствен в по-голямата си част е подземният живот.
Те разцъфват през пролетта, а след увяхване на листата се намират в покой. За да отворят обаятелните си
и ароматни цветове по-рано, луковиците се форсират.
Да ги съхраним до следващата година и да получим
цъфтящи растения е напълно възможно. Какво трябва
да направим?
След прецъфтяване отстраняваме цветовете заедно с дръжките. Често луковиците са засадени нагъсто
в контейнери и образуват
цветни композиции, а понякога и поединично, но нямат достатъчно пръст. Желателно е и в двата случая да
се пресадят, като се добави почва или торф.
Листата на различните видове започват да увяхват
по различно време и затова е добре да се пресадят в
различни контейнери. Редовно, около един път седмично, а при високи температури може и по-често, поливаме растенията, подхранваме ги с тор за луковични
цветя. Ако няма достатъчно светлина, препоръчително е да се осигури доосветяване.
Веднага щом листата започнат да пожълтяват, прекратяваме поливането и допълнителната светлина.
Експертите съветват да се наклонят контейнерите на
една страна, за да се осигури добро оттичане на хранителните вещества от стъблата и листата в луковиците.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

З АЩО

ЖЪЛТ

КАНТАРИОН

НАРИЧАТ МАСЛОТО ОТ ЖЪЛТ
КАНТАРИОН „ ЗВЪНИКОВО ”?

В народната медицина жълтият кантарион (Hypericum
perforatum) е една от
най-употребяваните билки, наравно с
лайката.
Старите билкари я
наричат още „звъника”, а едно от най-лечебните масла - звъниково. То има
характерен червен цвят заради съставката хиперицин.
То се прилага външно при изгаряния,рани, циреи,
както и за масажи при натъртено, ревматизъм.
Маслото от жълт кантарион може да се купи готово, но може и да се приготви у дома: вземат се 20
гр.пресни цветове, заливат се с 200 гр. ленено олио
или слънчогледово, престоява на тъмно 14 дни като
често се разклаща.
Друг начин за приготвяне: 20 гр. цветове на жълт кантарион се киснат в продължение на 40 дни в зехтин.
Във фармацията маслото от жълт кантарион се препоръчва под формата на капсули при язвена болест
(язва на стомаха и дванадесетопръстника).
Звъниковото масло се прилага още при стоматити,
парадонтоза, гингивити, фарингити.
Жълтият кантарион има регенеративно и противовъзпалително действие.
Сухият екстракт е мощно средство и срещу мелахонхолия, депресия, промени в настроението. Има ясно
изразен седативен (успокоителен)ефект
Билката се препоръчва още при заболявания на жлъните пътища , при бъбречна калкулоза, а също като
диуретично и противоглистно средство.

ПЕЧЕНИ ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА
С КАРТОФИ НА ФУРНА

Продукти:
- 600 г пилешки бутчета
- 800 г картофи
- 100 г масло
- 1 с.л. розмарин
- 1 с.л. червен пипер
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. сол
Приготвяне: Пилешките бутчета (600 г) се измиват
и поставят в тенджера. Заливат се с вода и се варят,
докато образува пяна на повърхността на водата, в
която се варят - около 20 минути.
След това пилешките бутчета се изваждат, отцеждат
и поръсват обилно с подправките.
В тава се поставят обелените и нарязани на средни
по големина кубчета картофи (800 г). Върху тях се
разпределят бутчетата и ястието се залива с пилешките
бульон, в който са се варили бутчетата, като се сипва
толкова, колкото да покрие продуктите наполовина.
Накрая се добавя нарязаното на парченца масло
(100г) и ястието се поставя във фурна при 200 градуса.
Пече се около час или до готовност на месото и картофите. При необходимост се добавя още от бульона.
Изчакваме до пълното изсъхване на листата, изваждаме луковиците и ги подсушаваме. Съхраняваме ги в
сух торф при температури 17-20 градуса по Целзий.
През есента трябва да се засадят в градината. Мускарите се засаждат в началото на септември, а след тях
нарцисите, после зюмбюлите и накрая лалетата. Нарцисите са най-чувствителни по отношение на времето
за засаждане – ако се забавят може да не разцъфнат, а
даже и да загинат, защото не могат да образуват достатъчно корени. Зюмбюлите обичат богата на хранителни
вещества почва. Дълбочината на засаждане зависи от
големината на луковицата – тя е 2-3 пъти диаметъра.
За повторно форсиране тези луковици не трябва да
се използват, защото цъфтежът ще бъде много слаб.
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:
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!

Сутринта
утринта седнах до един бездомник на пейка в ппарка.
Попитах го коя е причината да стигне дотук. Той ми
разказа:
- Преди пет години имах готвач, който ми приготвяше
храната, почистваха ми стаята, перяха ми дрехите, имах
на разположение библиотека, спортна зала, можех да
получа добро образование.
- Как изгуби всичко това - наркотици, алкохол, развод?
- Не, освободиха ме от затвора....
Иванчо говори с баща си:
-Татко,ти си голям късметлия!
-Защо?
-Няма нужда да ми купуваш нови учебници!Оставам в
същия клас!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

