
Община Сатовча  стартира изпълнени-
ето по проект  № BG05M9OP001-2.018-
0016-C01 „Социално – икономическа 
интеграция чрез интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование и ра-
бота на уязвими групи в община Сатовча”, 
финансиран от Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд“.
Към момента съвместно с партньорите 

и асоциираните партньори успешно се из-
пълняват предвидените дейности.  
Постигнати резултати по Оперативна про-

грама „Развитие на човешките ресурси“
За активизиране на местната общност и 

преодоляване на негативни стереотипи ра-
ботят двама трудови медиатори с 60 пред-
ставители на местната общност, в частност 
роми. 
Проведени са:
• Мероприятия на тема: „Активни роди-

тели“;
• Тренинг – обучения  на тема: „Развитие 

на навици и умения за живот и организира-

не на дейности“; 
• Информационни кампании за:
 √„Активиране на икономически неак-

тивни лица“;
 √„Насърчаване на семейното планира-

не“;
 √„Повишаване  информираността, от-

носно социалните и    здравните права“.
 √Трудова борса съвместно с асоциира-

ните партньори агенция по заетостта ДБТ 
– Гоце Делчев;

 √Информационен ден за повишаване на 
здравната култура на целевата група, съв-
местно с асоциираните партньори – РЗИ 
Благоевград.
Към момента се провежда  обучение по 

ключова компетентност 4 „Дигитална ком-
петентност”

7 - 13 октомври 2019г., година (XV), 39 /724

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

В периода от 26 до 28 септември 2019 г. 
фолклорния ансамбъл от СУ „Христо Смир-
ненски“ с. Кочан, участва в традиционната 
международна среща за театър, музика и 
спорт организирана от община Катерини в 
Гърция. В продължение на 10 дни ученически 
групи от 20 страни показаха най-доброто от 
традициите и фолклора на родните си страни.

 Представленията се провеждаха на различ-
ни места -  на стария античен театър в Дион, 
театрални зали и открити сцени в няколко на-
селени места. Учениците от с. Кочан изнесоха 
представлението си на открит амфитеатър в 
Коринос, като програмата им включваше ри-
туала „Стара сватба“, местни песни и танци. В резултат на репетициите през цялото 
лято,  под ръководството на учителя по музика Северин Чаушев, учениците плениха  
сърцата на гръцката публика, които почувстваха близостта на нашенската музика и 
станаха да играят заедно с нашите ученици. Същата вечер се представиха групи от 
Албания, Русия, Босна и Гърция.
Домакините от Община Катерини се бяха погрижили за настаняването на всички 

групи в добре поддържан, разположени на брега на морето почивен  комплекс на 
гръцката армия.
В свободното си време учениците успяха да почувстват гостоприемството на наши-

те съседи и да се възползват от топлото Беломорие.
Участието на групата от СУ „Христо Смирненски“ беше осъществено с помощта 

на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, осигурил транспорта на учениците.
Директорът на училището, учителят по музика  и учениците от фолклорния ансамбъл 

в СУ с. Кочан  изказват искрена благодарност на  домакините от Гърция за отправената 
покана това участие и на кмета на Община Сатовча за съдействието то да се осъществи.

УСПЕШНА ИЗЯВА НА УЧИЛИЩЕ КОЧАН В ГЪРЦИЯ

Агенцията по заетостта 
стартира нов прием на заяв-
ления по проект „Родители в 
заетост” от 17.09.2019 г. до 
изчерпване на финансовия 
ресурс. Проектът е съфинан-
сиран от Европейския соци-
ален фонд на Европейския 
съюз чрез Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 и 
подпомага родителите за по-
доброто съвместяване на про-
фесионалния с личния живот. 
Същевременно той предоста-
вя възможност за заетост на 
безработни лица за полагане 
на грижи за отглеж-
дане на деца.

По проекта услу-
гата „детегледач” 
може да се ползва: 

- до 8 часа на ден 
– от заети и безра-
ботни родители – в 
случаите, когато те 
се грижат сами за де-
цата си от 0- до 5-го-
дишна възраст вкл., 
т.е. децата не непо-
сещават детски ясли, заведе-
ния и предучилищни групи; 

- до 4 часа на ден – от за-
ети и безработни многодетни 
(вкл. самотни) родители – за 
дете/деца от 0- до 12-годиш-
на възраст, посещаващи дет-
ски ясли, заведения, както и 
училище. 

По време на новия прием 
право да подават заявления 
по проекта имат родители 
на деца от 0 до 12 години. 
Родителите, които могат да 
се възползват от услугата и 
желаят да подадат своите 
документи за участие при но-
вия старт, трябва да бъдат от 
следните групи:

 -    Родители на деца от 
0- до 5-годишна възраст, не-
записани в детска ясла/гра-
дина, които имат осигурено 
работно място по трудово/
служебно правоотношение 
или са самонаети/самооси-
гуряващи се лица, но към 
момента полагат грижа за 
децата си и не са се върнали 
на работа;

ВАЖНО: Родители, които 
вече са участвали в проекта 

и са получили услугата „де-
тегледач” за период до 18 
месеца, не могат да бъдат 
включени отново в проектни-
те дейности за отглеждане на 
същото дете/деца по насто-
ящия прием.

-    Многодетни родители на 
деца от 0- до 12-годишна въз-
раст, които са се върнали на 
работните си места, и децата 
посещават детски ясли/гради-
ни, както и училище. 

За целите на процедурата, 
многодетни родители са тези, 
които имат три или повече 
деца на възраст до 12 години;

Многодетните родители, 
които имат три или повече 
деца на възраст до 12 годи-
ни, и на които е предоставе-
на услугата „детегледач” до 
4 часа на ден за период до 
18 месеца, не могат да се 
възползват повторно от съ-
щия вид услуга по настоящия 
прием. Същите биха били до-
пустими участници при поло-
жение, че са ползвали услу-
гите на детегледач, назначен 
по проекта на пълен работен 
ден (8 часа) за отглеждане на 
дете/деца от 0- до 5-годишна 
възраст (вкл.) и желаят да 
бъдат включени в проектните 
дейности за предоставяне на 
почасова услуга в рамките на 
до 4 часа на ден.

- Безработни лица, реги-
стрирани в бюрото по труда, 
които са родители на деца от 
0- до 5-годишна възраст, не-
записани в детска ясла/гра-
дина, или безработни лица, 
които са многодетни роди-
тели на деца от 0- до 12-го-
дишна възраст, посещаващи 
детски ясли/градини, както и 
училище.

Агенцията по заетостта 
обръща внимание, че тези 
родители, които дългосрочно 
ползват отпуск или отсъстват 
от работа поради отглеж-
дане на дете/деца от 0- до 
5-годишна възраст и имат 
осигурено работно място (по 
трудово правоотношение или 
като самонаети/самоосигуря-
ващи се лица), не следва да 
са се върнали на работа до 
получаване на одобрение за 
включване в проекта. 

Безработните родители 
трябва да започнат работа 
при работодател или като 

самонаето /самооси-
гуряващо се лице в 
рамките на 4 (четири) 
месеца от получа-
ване на услугата за 
отглеждане на дете. 
След като започнат 
работа, договорът на 
детегледача може да 
бъде удължен и така 
той да полага грижа 
за детето в срок до 
18 месеца. 

Безработни родители, ко-
ито са се възползвали вече 
от услугата и в рамките на 
4-месечния период не са по-
лучили предложение за под-
ходящо работно място, могат 
да бъдат включени повторно 
само за още 1 (един) допъл-
нителен период от 4 месеца 
по настоящия прием.

Максималният срок за по-
лучаване на услугата „дете-
гледач” е до 18 месеца или 
до навършване на 5 или 12 
години на детето/децата.

Бюрата по труда ще про-
дължат да извършват под-
бор сред регистрираните 
безработни лица за дете-
гледачи, като ги насочват за 
одобрение от родителите. 

Заявления от родители 
ще се приемат до изчерпва-
не на финансовия ресурс на 
хартиен носител, лично във 
всички бюра по труда в стра-
ната или на имейл: roditeli-
v - z a e t o s t @ a z . g o v e r n m e n t .
bg (сканирани с подпис или 
електронно подписани), в 
работни дни между 8.30 и 
17.00 часа.

НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ

бщина Сатовча стартира изпълненибщина Сата оовчача стстарартирара иизпзпълнененини

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Важни крайни срокове
До 12.10.2019 г. - Избирателите с 

трайни увреждания, които не им поз-
воляват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна изби-
рателна кутия, заявяват желанието си 
в писмена форма чрез заявление по 
образец (Приложение № 17-МИ от из-
борните книжа), подписано саморъчно 
и изпратено по пощата, факс или чрез 
електронно заявление през интернет 
страницата на общинската админи-
страция по постоянния адрес или по 
настоящия адрес, когато е направено 
искане за вписване в списъка за гласу-
ване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
До 12.10.2019 г. - Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избира-

тел за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа).



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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 2.10.2019 г.

Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

10 Октомври 2019 ,Вторник,
Световен ден за психичното здраве
 Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната федерация 

за психично здраве и с подкрепата на Световната здравна 
организация. 
Световен ден против смъртното наказание.
 Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Световната коалиция срещу смърт-

ното наказание. Организацията е учредена на 13 май 2002 г. в Рим, Италия, 
от близо 60 правозащитни и други организации от целия свят. С решение на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа от 26 септември 2007 г. на същата 
дата се отбелязва и Европейският ден против смъртното наказание.

 12 Октомври 2019, Четвъртък,
 Ден на българската община
 Чества се съгласно решение на 3-ото Общо събрание на Националното 

сдружение на общините, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград. На този ден 
през 1882 г. в бр. 117 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за 
общините и градското управление в България. 

Световен ден за борба с артрита 
Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Меж-

дународната организация за борба с артрита и 
ревматизма, с цел да се повиши информираността 
относно заболяването и да се насърчат семейства-
та на болните за използването на всички възмож-
ности за подобряването на качеството на живот 
на страдащите от такива заболявания. 

14 Октомври 2019, Събота,
Петковден - начало на зимата 

Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева на гръцки означава „петък“ 
оттук и българския вариант - Петка)- Света Петка Търновска - Петковден, се 
смята за завършек на есента, а с това и на активния стопански цикъл. Препо-
добна Петка, наречена още Българска, живее в края на Х и началото на ХІ век. 
Нейно родно място било селището Епиват близо до град Каликратия (Мраморно 
море), а родителите и били благочестиви и уважавани християни. Още като 
десетгодишна св. Параскева чула в храма гласа на Иисус Христос и решила да 
се посвети на вярата. Сменила дрехите си с просешки и често раздавала своето 
имущество на бедните. Напуснала дома си и обходила светините на Константи-
нопол, заминала за Светите места, посетила Йерусалим и Божи гроб и се устано-
вила в Йорданската пустиня. Тя следвала примера на св. Мария Египетска, като 
живяла тук много години. Предусещайки смъртта си, тя се завърнала в Епиват 
и след две години тихо изгаснала, водейки усамотен и свят живот. По онова 
време вече нямало нейни живи роднини и била погребана вън от градските 
стени като чужденка. Дълги години гробът на светицата бил забравен - когато 
наблизо бил погребан някакъв моряк, двама местни християни имали видение, 
в която Св. Параскева била с царски одежди и заобиколена от Христови воини. 
Тя помолила да извадят мощите и да ги пренесат. Св. Параскева е била известна 
в земите на византийска Тракия и когато след битката при Клокотница (9 март 
1230 г.) цар Иван Асен II постигнал българска военна и политическа хегемо-
ния на Балканите, той из- искал мощите от Латинската империя. Нетленното 
тяло на преподобната било пренесено тържествено в столицата Търново. Още 
във времето на цар Иван Асен II било съставено нейно българско житие, като 
бил написан и разказ за пренасянето на мощите й в Търново. Най-големият 
връх в увековечаването на св. Петка Търновска е написаното от св. Патриарх 
Евтимий житие, което става известно, дори в средновековна Европа. На този 
ден обикновено става заплождането на домашните животни, известно още 
като овча сватба или мърлене. В битовото християнство Света Петка се почита 
като покровителка на жените и техните домашни дейности - предене, тъкане, 
кроене, шиене. Именници са Петка, Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, 
Пенка, Паро, Парун.

15 Октомври 2019, Неделя,
Световен ден на селските жени 
15 октомври е обявен за Световен ден на селските жени 

- обявен по време на 62- та сесия на Общото събрание на 
ООН, съгласно резолюция от 18 декември 2007г. Идеята 
на международната организация привлече вниманието 
към проблемите на селските жени. Инициативата започ-
ва по време на Конференцията на ООН за жените през 
септември 1995 година в Пекин. Сред основните под-
дръжници на идеята са: Международната федерация на 
земеделските производители (IFAP), асоциирана страна 
на жените на света (ACWW), мрежа от Африка жените 
в селските райони асоциации (NARWA) и жените от WWSF. Отбелязването на 
празника се счита за практичен начин за получаване на признание и подкрепа 
за много функционалността на жените в селските райони, които са предимно 
земеделски производители и дребни предприемачи. Инициативният комитет 
към ООН реши Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 
октомври - ден преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля 
на селските жени в производството на храни и сигурността на храните.  

Н О В И Н И
7 - 13 октомври 2019г., брой 39

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
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Една притча, която много харесвам и която 
трябва да се прочете от всички влюбени... и от 
тези, които си мислят, че любовта във връзката 
им си е отишла... Запозна се с нея на едно 
празненство по случай рождения ден на свой 
приятел. Беше изключително хубава. Почти 
всички присъстващи момчета се въртяха около 
нея. В края на празненството, когато всички 
започнаха да се разотиват, той се престраши 
да й предложи да изпият заедно по едно кафе. 
Момичето беше озадачено от поканата, но въ-
преки това прие. Отидоха до близкото кафене и 
седнаха на една от свободните маси. Той беше 
толкова развълнуван, така лудо биеше сърцето 
му, че не успяваше дума да отрони. Това му 
състояние изнерви момичето.     - Аз ще тръгвам 
вече... – се канеше да каже тъкмо тя, когато той 
вдигна ръка и повика сервитьора.    - Бихте ли ми 
донесли малко сол? – плахо попита момчето - Да 
добавя в кафето си...    Всички присъстващи в 
заведението отправиха учудени и недоумява-
щи погледи към него. Сол в кафето?! Беше се 
изчервил целия от срам, но когато сервитьорът 
донесе солта, той отсипа от нея в кафето си, 
разбърка леко и отпи.    - Странни вкусови пред-
почитания имаш – отбеляза момичето, все още 
не вярваща на онова, което вижда.    Тогава той 
започна да разказва:    - Като бях малък, живеех-
ме близо до морето. Прекарвах дните си в игра 
на морския бряг или сред вълните. И постоянно 
усещах вкуса на солената морска вода в устата 
си. Израснах с този вкус и така свикнах с него, 
че с времето го заобичах. Затова слагам сол в 
кафето си. И когато отново усетя в устата си 
този тръпчив, леко нагарчащ вкус, си припомням 
отново щастливото детство, безгрижните игри 
край морето, семейството ми... Родителите ми 
все още живеят в онази малка къща до морския 
бряг. И така ми липсват понякога...    Докато 
разказваше това, очите му се насълзиха. И тя 
се разчувства, докато слушаше историята на 
живота му. Замисли се, че човек, който така от-
крито изливаше чувствата си, който така ревниво 
пазеше спомените на своето детство, вероятно 
ще цени в бъдеще и семейството, и дома, които 
ще създаде, ще ги пази и ще се грижи със същата 
обич за тях... Стана й някак мило и топло от тази 
мисъл. Започна и тя да разказва за себе си. И 
нейният дом беше далече, тя също разказа за 

семейството и родителите 
си. Разговорът продължи и 
стана интересен и за двама-
та, дотолкова, че времето с 
което разполагаха, се оказа 
недостатъчно да си кажат 
всичко. Затова се уговориха да се срещнат от-
ново на следващия ден. И на по-следващия, и 
на още по-следващия...    Ожениха се. И до края 
живяха много щастливо... Когато тя му правеше 
кафе, винаги слагаше в чашата му по лъжичка 
сол, така беше през целия им съвместен живот. 
Защото знаеше, че той така го обича...    След 40 
години семеен живот, той почина. Когато, след 
погребението му, тя разчистваше вкъщи, наме-
ри плик, на който пишеше “ОТВОРИ ГО СЛЕД 
СМЪРТТА МИ”, а вътре имаше писмо за нея:
Скъпа моя,   Моля те прости ми! Прости ми за-

това, че изградих целия ни съвместен живот върху 
една лъжа! Един единствен път те излъгах аз. И 
това беше лъжата за соленото кафе! Спомняш ли 
си деня на първата ни среща? Аз бях така напрег-
нат и толкова развълнуван от това да съм с теб, 
че когато извиках сервитьора, вместо да поискам 
захар, казах “сол”. И когато всички погледи се впе-
риха в мен, включително и твоя, така се засрамих, 
че не събрах кураж да се поправя и продължих 
тази лъжа. Изобщо не допусках тогава, че тази 
лъжа ще се окаже основата на нашия съвместен 
живот. Много пъти оттогава исках и се опитвах 
да ти разкажа истината, ала някакъв необясним 
страх ме спираше да го направя. Но вече усещам 
края си и зная, че смъртта е близо, затова няма 
от какво да се страхувам... Ето я истината: Аз не 
обичам солено кафе! То има много странен, дори 
бих казал неприятен вкус. Но от деня на нашето 
запознанство, аз пия такова кафе, без да изпитвам 
съжаление или разкаяние затова. Да бъда с теб 
беше най-голямото щастие в живота ми и аз дължа 
това щастие именно на соленото кафе. И ако можех 
отново да се преродя, аз пак бих искал да преживея 
всичко отначало, да те срещна теб и да прекарам 
живота си с теб. Дори ако трябва затова отново 
цял живот да пия солено кафе...”    Плач разтърси 
тялото й, а сълзите стичащи се от очите й, намок-
риха писмото. Не можеше да определи какво точно 
чувства в момента..   Веднъж я попитаха: “Какъв 
вкус има соленото кафе?” Очите й се насълзиха и 
тя тихо прошепна: “Сладък, много сладък”...

ПРИТЧА: КАКВО E ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ... 



в наредбата е да се даде възможност за по-голяма 
прецизност при изпълнение изискванията за пре-
доставяне на писмени доказателства от страна на 
кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“.
Припомняме, че всички кандидати по мярка 11 

„Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020, 
чиито многогодишни ангажименти изтичат в края 
на 2019 г., са задължени да предоставят на ДФЗ–РА 
най-малко веднъж такъв сертификат или писмено 
доказателство за съответствие на произведените от 
тях растителни, животински или пчелни продукти с 
правилата на биологичното производство.
Документите трябва да удостоверяват състоянието 

на парцелите и произведената продукция от земе-
делската култура в годината на издаването им и се 
предоставят обобщено за подпомаганите парцели, 
за които е поет ангажиментът.

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ТРУДОВИТЕ КНИЖКИ  
С промените се 

цели да се мини-
мизират рисковете 
при  ползване  на 
трудови и осигури-
телни права.
Трудовите книж-

ки вече ще бъдат по 
нов образец - това 
предвижда проект 
на правителствено 
постановление, качен за обществено обсъждане.
Проектът е за утвърждаване на нова Наредба за тру-

довата книжка и трудовия стаж, която се предвижда 
да влезе в сила от 1 юни 2020 година.
Съществуващият към момента образец не е акту-

ализиран от 1996-а година.
В доклада на социалния министър Бисер Петков 

към проекта се посочва, че с промените се цели да 
се минимизират рисковете при ползване на трудови 
и осигурителни права.
Очаква се да се ограничат нарушенията на трудо-

вото законодателство и свързаните с тях санкции, 
налагани от контролните органи; да намалеят жал-
бите, сигналите и запитванията от работещите и ра-
ботодателите до институциите по въпроси, свързани 
с трудовата книжка и с трудовия стаж; да намалеят 
трудовите спорове. 
Предвижда се да бъдат променени графите в об-

разеца.
Също така се въвежда изискване за поставяне на 

щемпел при прекратяване на трудовото правоотно-
шение, чрез който да се осигурява информация за 
датата на постъпване на работа, датата на прекратя-
ване на трудовото правоотношение, основанието за 
това прекратяване, както и продължителността на 
трудовия стаж.
Към момента поставянето на този щемпел е устано-

вена практика, която обаче не се прилага във всички 
предприятия.

До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори на телефонна или друга 
електронна съобщителна услу-
га за проведени през предход-
ния 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 октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период -  месец септември.

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2019 г. 
До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за октом-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец септември.

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец септември.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец септември.

         

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 октомври 2019г., брой 39

ПЧЕЛАРИТЕ ПОЛУЧАВАТ 4,5 МЛН. ЛЕВА 
ПО DE MINIMIS   

От 7 до 18 октомври 
2019 г. пчеларите могат 
да кандидатстват за дър-
жавна помощ de minimis 
в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“. За обез-
печаване на финансиране-
то е разпределен бюджет 
в размер на 4,5 млн. лв., 
реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.
Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, 

които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те 
трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 
2018 и/или през 2019 г. Продукцията им следва да 
отговаря на изискванията, заложени както в Закона за 
пчеларството, така и на Наредба за изискванията към 
пчелния мед, предназначен за човешка консумация.
Финансовото подпомагане, което пчеларите ще по-

лучат по линия на минималната държавна помощ, ще 
покрие част от годишния им разход за отглеждане на 
пчелно семейство. Подкрепата има за цел да компенси-
ра направените от стопаните разходи за зазимяването 
на кошерите и за справяне с последствията от небла-
гоприятните климатични условия, довели до ниски 
добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земедел-

ски стопанин, както и за едно и също предприятие по 
схемата de minimis не може да надхвърля левовата 
равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период 
от три данъчни години (2017– 2019 г.).
Помощта се предоставя на земеделски стопани, 

занимаващи се с първично производство на селско-
стопанска продукция – физически лица, еднолични 
търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи 
пчелни семейства, които са регистрирани земеделски 
стопани, по реда на Наредба №3 от 1999 г.
Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще 

бъде определен след приключване на кандидатстването 
за помощта. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с 
Министерството на земеделието, храните и горите да 
изготвят указания за предоставяне на помощта.

ДФЗ ЩЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА 

НАД РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. 
ДФ „Земеде-

лие“ ще одобря-
ва заявления по 
схемата „Помощ 
за  инвестиции 
в  материални 
активи в земе-
делски стопан-
ства, свързани 
с първично про-
изводство  на 
растениевъдна 
земеделска продукция“, подадени през 2019 г., които 
надвишават разпределения бюджет от 3.6 млн. лв. за 
тази година. Средствата за тяхното обезпечаване ще 
бъдат осигурени в рамките на общия бюджет от 7.2 
млн. лв., одобрен за 2019 и 2020 г. Тези заявления 
ще се разглеждат и одобряват в съответствие с ука-
занията по схемата за 2019 г., като договорите по тях 
ще се изплащат от бюджета за 2020 г. Това реши на 
свое заседание УС на ДФЗ.
Припомняме, че схемата е разработена по предло-

жение на браншовите организации в сектор „Плодове 
и зеленчуци“. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. 
Нотифицираният максимален бюджет за периода, в 
който схемата ще се прилага, е до 7,2 млн. лева. С 
предходно решение на УС на ДФЗ половината от 
тях, в размер на 3,6 млн. лева, бяха разпределени за 
тази година.
УС на ДФЗ реши още заявленията по схемата 

„Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив 
и съхранение на сурово мляко и съоръжения за из-
хранване на новородени животни с мляко“, подадени 
през текущата 2019 г., надвишаващи бюджета от 1 
млн. лева, но в рамките на общия бюджет от 2 млн. 
лева, да се разглеждат и одобряват по условията на 
указанията за 2019 г. Плащанията по тях ще бъдат 
извършени също от бюджета за 2020 г.

ДО 30 НОЕМВРИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 11

„БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020Г.  
Земеделските 

стопани разпо-
лагат с още един 
месец, за да пре-
доставят серти-
фикати по мярка 
11 „Биологично 
земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020 
г. пред ДФ „Зе-
меделие“- Раз-
плащателна агенция. Срокът за издаване и за предос-
тавяне на сертификатите за биологично производство 
е удължен от 30 октомври на 30 ноември 2019г.
Измененията са направени в Наредба № 4 от 2015г. 

за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ 
от ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани в брой 76 от 
27.9.2019 г. на Държавен вестник. Целта на промяната 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ОКТОМВРИ 2019г.

Въпрос: Здравейте, Моля за Вашето стано-
вище по следния въпрос: Служител работи в 
условията на сумирано изчисляване на работно-
то време, при тримесечен период на отчитане. 
Основното трудово възнаграждение на лицето е 
1000 лв. През първия месец, според индивидуал-
ния си работен график лицето отработва 176 
часа (в това число влизат приравнените нощни 
към дневни часове). Нормочасовете за месеца са 
184 часа. През втория месец лицето отработва 
предвидените часове в индивидуалния му работен 
график 184 часа (в това число влизат приравне-
ните нощни към дневни часове). Нормочасовете 
за месеца са 176 часа. През третия месец лицето 
отработва 152 часа, толкова са и нормочасовете 
за месеца. При гореизложената фактическа обо-
сновка, какво основно трудово възнаграждение 
трябва да получи лицето, съответно за първия, 
втория и третия месец ?
Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 142, ал. 

2 от Кодекса на труда (КТ) предоставя право на 
работодателя да установи сумирано изчисляване на 
работното време - седмично, месечно или за друг ка-
лендарен период, който не може да бъде повече от 6 
месеца. Сумираното изчисляване на работното време 
е форма на отчитането му, при която има специфични 
правила, свързани с организацията на работата и дей-
ността в предприятието. При установено сумирано 
изчисляване на работното време се определя норма 
за продължителност на работното време за периода. 
Нормата се определя в часове, като броят на работни-
те дни по календар, включени в периода на отчитане, 
се умножи по дневната часова продължителност на 
работното време, определено в трудовия договор. В 
чл. 9а, ал. 1 от Наредба за работното време, почив-
ките и отпуските (НРВПО) е поставено изискването 
едновременно с установяването на сумирано изчис-

ляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ 
работодателят да утвърждава поименни графици за 
работа за периода, за който е установено сумираното 
изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 
3 години след края на периода. Във връзка с изложе-
ното считаме, че при въведено сумирано изчисляване 
на работното време с тримесечен период на отчитане 
е възможно в определен месец да бъдат планирани 
работни смени, така че общата продължителност на 
работни часове да надвишава броя на работните часо-
ве по календарни дни, но часовете в повече следва да 
се компенсират до края на отчетния период с по-малко 
часове работа през следващите месеци. Съгласно чл. 
66, ал. 1, т. 7 от КТ с трудовия договор се определят 
основното и допълнителните трудови възнагражде-
ния с постоянен характер, както и периодичността 
на тяхното изплащане. обръщаме внимание, че при 
въведено сумирано изчисляване на работното време, 
ако отработените часове от работника или служителя 
в края на периода, за който е установено сумирано 
изчисляване на работното време, са повече от нормата 
часове, те следва се отчитат за извънреден труд по 
реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда (чл. 
9г от НРВПО). Съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ при 
сумирано изчисляване на работното време положеният 
извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено 
между работника или служителя и работодателя, но не 
по-малко 50 на сто, като това следва да се извършва в 
края на периода на сумираното изчисляване. В случай, 
че в края на периода, за който е установено сумирано 
изчисляване на работното време, отработените от ра-
ботника или служителя часове по графика са по-малко 
от нормата часове 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 служителя на работа (чл. 9в, ал. 1 
от НРВПО). Съгласно чл. 267, ал. 1 от КТ за времето 
на престой не по вина на работника или служителя 
той има право на брутното трудово възнаграждение. 
В посоченият в запитването пример на работника или 
служителя няма основание да се изплаща с увеличение 
извънреден труд или брутно трудово възнаграждение 
за престой, поради обстоятелството, че е отработило 
часовете, които са изчислени като норма за периода 
в съответствие с чл. 9б от НРВПО. Поради това за 
всеки един от месеците в периода при изчисляване на 
месечното брутно трудово възнаграждение, основната 
работна заплата следва да е в размер на 1000 лева.



ЗАЩО КОТКИТЕ СЪБАРЯТ
ПРЕДМЕТИТЕ ВКЪЩИ    

Стопаните на писани твърдят 
до един, че техните котките 
обичат да бутат предмети, по-
ставени из дома. Това наистина 
е факт. Защо котките събарят 
предмети вкъщи? 
Имате игриво коте, което 

помита всичко по пътя си, докато тича след топчето, 
което се търкаля по земята? Или пухкавата ви дебеланка 
събаря украшенията, докато се провира покрай тесните 
полици в стаята? Да, понякога питомците ни се опитват 
да разчистят пътя си от всякакви пречки, оставени от 
стопаните за украса, или вършещи някаква работа.
Не става въпрос обаче за несъзнателно съборени и 

счупени украшения и съдове, или за такива, които са 
се изпречили на пътя на котака. Иде реч за това как 
малкото мъркащо пухче небрежно бута с лапичката си 
огледалото, чашата или вазата, а после съсредоточено 
наблюдава резултата от действията си от висотата на 
мястото си. На стопаните често им се струва, че го 
правят нарочно, за да ги дразнят, или за отмъщение.
Тези действия от поведението на котката са изслед-

вани от специалистите и те имат свое обяснение. На 
писаните им харесва да карат предметите да се движат. 
Те са перфектни ловци в природата и това провокира 
ловните им страсти. Движещата се мишена винаги 
изостря възбудата на ловеца и затова всичко, което се 
търкаля, тича или подскача веднага събужда интереса 
им. Котките обичат да събарят предмети и с открито 
задоволство гледат как падат, но щом предмета стане 
неподвижен, губят интерес. Затова често повтарят 
действието с друг предмет.
Изучаването на непознати вещи става с лапичка, не с 

муцунката. Това е безопасният начин. Освен това котето 
разбира, че бутайки предметите, привлича вниманието 
към себе си, защото реакцията на човека е винаги една 
и съща, той се опитва да спаси чупливите вещи. За 
домашните любимци това е част от игрите и развлече-
нието, което сами създават.
Когато котката е особено упорита в това начинание, 

може да се намери лесно противодействие. Предметите 
е добре да стоят в затворени места. Саксиите с цветя 
може да излязат на стълбището пред апартамента или 
на висящи саксии, недостъпни за пъргавите котешки 
лапички. Двустранното лепящо тиксо е още една въз-
можност, която ще откаже котето, след като залепне за 
него по пътя към чупливите украшения в стаята.

 
ПРАЗЪТ Е КАПРИЗНО РАСТЕНИЕ 

На пръв поглед празът е съвсем обикновеното расте-
ние, но всъщност той е доста капризен. Първо, празът е 
взискателен към светлината, не понася засенчване, зато-
ва мястото, където се отглежда, трябва да е добре огрява-
но. В противен случай стръковете остават тънки и дреб-
ни. Придирчив е също към водния и хранителен режим 
на почвата. На бедни места стъблата са къси и груби. За-
това почвата трябва да е „силна“, дълбока и плодородна. 
Да се избягват сухите, бедни и песъчливи.
Добрите резултати са само на хубаво наторените, 

богати на хранителни вещества, структурни и запасе-
ни с влага почви.
Оборският тор (може и пресен), комбиниран с мине-

рални при основната обработка, а през време на вегета-
цията и обилно подхранване отново с органични мине-
рални торове, ще осигури на растенията мощно лъжливо 
стъбло до късна есен. А това подобрява вкусовите ка-
чества на праза. Той няма да стане без поливане. Необхо-
дима е влажност на почвата около 75 - 80% от пределна-
та полска влагоемност.
При хладно и влажно време ръжда често заразява лис-

тата на праза. След 30 дни от момента на инфекция се 
образуват ръждивочервени купчинки от спори, а по-къс-
но през есента те стават черни. Причинителят е гъбата 
Puccinia porri. Ако рано напролет по листата се появят 
жълти петна с оранжево-ръждивочервени купчинки, ко-
ито по-късно през есента стават черни - тогава причи-
ната е гъбата Puccinia allii. Тя по-рядко заразява праза. 
Главният й гостоприемник е лукът. Гъбите зимуват най-
вече в остатъците от болни растения.
Листата на заразения праз жълтеят и изсъхват. Добивите 

намаляват. Едностранчивото азотно торене също подпома-
га развитието на болестта, особено при недостиг на калий.

ПРЕДЗИМНОТО ЗЕЛЕ СЕ СЛАГА
ДО 20 ОКТОМВРИ

За да режете зелки още в края 
на април и началото на май, 
засейте семената на открита 
добре наторена и обработена 
леха. Необходими ви са 7-8 г 
семена на кв. метър. Семената 
са дребни - с диаметър 1-2 мм, 
сферични, гладки, червени до тъмнокафяви. Запазват 
кълняемостта си дори четири-пет години. Покълват за 
3-4 дни, но при полски условия и след 10-14 дни.
Разсадът ще е готов за засаждане след 35-40 дни, като 

му осигурявате необходимите хранителни вещества, 
добре разрохкана почва и влага. Не допускате плеве-
лите да го заглушат. При опасност от вредители (мана, 
листни въшки, гъсеници) вземайте предпазни мерки.
Предзимното зеле трябва да садите на площи с 

южно изложение и добре защитени от студените вет-
рове. Подходящи са алувиалните с неутрална реакция, 
които бързо се затоплят през пролетта, а през есенно-
зимния сезон не се преовлажняват. За предшественици 
добри са домати, пипер, зърнено-житни, зелен фасул, 
които са били добре торени. Растителните остатъци 
от тях се почистват, наторява се с угнил оборски тор, 
двоен суперфосфат, калиев сулфат и се изорава. Наб-
раздява се на 60-80 см разстояние.
Растенията се засаждат около 20 октомври, а в по-

топлите райони - и през ноември, на разстояние меж-
ду 30-40 см в реда.
За да оцелее посевът през зимата, разсадът трябва 

да е здрав, с дебели стъбла, къси междувъзлия и раз-
вити корени, с 5-6 същински листа. Закаленият разсад 
с няколко листа не се поврежда при захлаждане до 7 
градуса. Сортовете за есенно засаждане и презимува-
не на открито понасят до -8, -10, даже до -15 градуса.

ПРИБИРАНЕТО НА ОРЕХИТЕ
На много места в страна-

та вече берат орехите. Това 
е лесна работа - биха казали 
мнозина. Но не е съвсем така. 
Избързването е толкова вред-
но, както и закъснението. Око-
лоплодниците на полузелени-
те плодове се почистват много 
по-трудно. Това се отразява върху рандемана и на ка-
чеството на ядките. Късно прибраните плодове проме-
нят цвета на черупката, ядковата кожица потъмнява и 
те придобиват непривлекателен външен вид.
Беритбената зрелост на районираните орехови 

сортове у нас обикновено настъпва от края на ав-
густ в по-топлите райони до средата на октомври в 
по-високите месторастения.
Често в по-сушави години орехите узряват по-ра-

но, същото важи и за дърветата, нападнати от боле-
сти и неприятели.
Добре е проекцията под короната по почвената 

повърхност да се застила с полиетиленови платна 
или други събирателни платнища, независимо от 
това, че тази площ е твърде голяма - това все пак 
намалява време и труд.
След брането и почистването на околоплодниците 

плодовете трябва да се изсушават, тъй като съдър-
жат около 30 % влага и все още не са готови за трай-
но съхранение.
Два начина за изсушаване
- Орехите се оставят на пряка слънчева светлина, при 

дъждовно или влажно време се прибират на закрито.
- Поставят се в специални сушилни от тунелен тип 

с регулирано подаване на топъл въздух (35-400).
За да се получи добра търговска стока, плодовете 

могат да се опушат със сяра в затворени помещения 
за избелване (но сярата може да проникне вътре в тях 
през основното отвърстие) или да се измият с чиста 
вода и отново да се подсушат. Така орехите придоби-
ват равномерна светложълтеникава окраска и такива 
партиди хващат “окото”.
В сухи и проветриви помещения навреме прибра-

ните плодове се съхраняват нормално до една година.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

КЕЙЛ - ИМА ЛИ ТАКЪВ ЗЕЛЕНЧУК?
Въпреки че кейлът не е особено разпространен на родната 
трапеза, по света този листен зеленчук се употребява отдавна. 
През Средновековието кейлът се е консумирал от населението в 
цяла Европа. Всъщност още в IV век пр. Хр. в Гърция вече са се 
отглеждали предци на съвременния кейл. С течение на времето 
кейлът се е разпространил по света и се е видоизменил значител-
но. Днес цветът на листата варира от зелено до тъмно зелено и 
от виолетово до виолетово-кафяво.
Кейлът е ценен източник на мине-
рали и хранителни вещества. Той е 
богат на витамин А, витамин С, вита-
мин К. Листното зеле има в състава 
си още фосфор, магнезий и калий.
Ползите от листното зеле не са 
една или две. Както вече споменахме, кейлът е източник на 
важни хранителни елементи. Количеството витамин С, което 
този листен зеленчук съдържа, е с цели седемнадесет пъти 
повече от това на морковите и четири пъти повече от това на 
спанака. Витамин А, който листното зеле има в състава си, е 
пет пъти повече, отколкото в броколите. Витамин А е отговорен 
за доброто зрение и доброто състояние на кожата.
Кейлът също така понижава високите нива на холестерола и 
подпомага сърдечно съдовата система. Той е източник на омега-3 
мастни киселини, които предпазват от хронична умора и депресия, 
играят важна роля за образуването на сиво вещество в мозъка, 
подобряват паметта и тонуса на човек. Също така предпазват от 
артрит, автоимунни заболявания и астма.
Въпреки, че е доста хранителен, кейлът не е калоричен. Той не 
съдържа мазнини, но за сметка на това е източник на голямо коли-
чество фибри. Той влияе добре на храносмилателната и приемът 
му регулира метаболизма. Листното зеле се препоръчва на хора, 
страдащи от нередовен стомах и хроничен запек.
Този листен зеленчук съдържа фолиева киселина, магнезий и же-
лязо. Кейлът е дори по-богат на желязо от месото, което го прави 
незаменим хранителен продукт в менюто на всеки вегетарианец, 
подходящ е най-вече и за хора, страдащи от анемия. Желязото 
е от голямо значение за нормалното развитие на организма ни и 
особено за успешното функциониране на черния дроб.
През годините кейлът се е доказал като мощен антиоксидант. 
Редовният му прием се отразява добре на целия човешки ор-
ганизъм. Той освобождава тялото от токсини, тежки метали и 
токсични съединения.
Кейлът е подходящ за хората, отказали се от животинските 
продукти, по още една причина-той има високо съдържание на 
калций и в това отношение надминава дори млякото. Добавяйки 
кейл в храната си, се предпазваме от остеопороза и се грижим 
са здравето на костите и мускулите ни.

 „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                                                                                                              

- Тате, дай ми пушката да ходя в гората за лов на мечка!
- Няма! Аз съм ходил на лов за мечка с копие, дядо ти 

е ходил с копие, а ти с пушка!
- Тате, 2019 г. сме, стига с тези копия! Дай ми пушката!
Дал му бащата пушката. Отива в гората сина и изведнъж 

като му изскочила мечката, като се изправила на задни 
крака и изревала той хвърлил пушката и избягал до къ-
щата.. Баща му го пита:

- Сине, къде е пушката?!
- Ами.. Като изскочи мечката я изпуснах и я загубих!
- Сега в гората хич вече не можем да отидем. Доскоро 

мечката имаше само две копия, а сега и една пушка...

Във форум:
„С какво може да се махне монтажна пяна от пръстите?
...Пу, а сега и от клавиатурата..“

ПЪЛНЕНИ ПЕЧЕНИ ЧУШКИ
С ЯЙЧЕНА ЗАЛИВКА     

Необходими продукти: 7 червени 
чушки, скилидки чесън, 3 моркова, 
4 стръка селъри, 80 мл зехтин, 1 ч. 
л. сух розмарин, 600 г картофи, 3 
яйца, 400 мл прясно мляко, 2 с. л. 
брашно, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне:1
Чушките се измиват и се изпичат за 45 минути в за-

грята на 180 градуса фурна, с вентилатор.
Морковите се обелват и се настъргват на едро ренде.
Селърито се обелва и се нарязва наситно. Чесънът 

също се наситнява.
Половината от зехтина се загрява и в него се запърж-

ват селърито и чесънът. Прибавят се морковите и също 
се запържват. Когато зеленчуците омекнат, се подправят 
с розмарина и се оставят да се охладят.
Картофите се обелват, разрязват се на четвъртинки и 

се сваряват. Прибавят се към другите зеленчуци и се 
намачкват. Поливат се с останалият зехтин и се овку-
сяват със сол и черен пипер.
Чушките се обелват, почистват се от семките, като 

се разрязват в долната си част – дръжката не трябва 
да се изрязва.
Чушките се пълнят със сместа и се подреждат в тава.
Яйцата се разбиват и се налива прясното мляко. Уп-

лътнява се с брашното и се разбива отново.
Чушките се заливат със сместа и се пекат за 40 минути 

в загрята на 180 градуса фурна, с вентилатор.


