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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

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

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна 
класна стая чрез творчество и педагогически ино-
вации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 
1, Училищно образование, г-жа Зара Кавракова 
– старши учител по информационни и комуника-
ционни технологии, проведе иновативен урок на 
тема „Форматиране на текст чрез HTML (Hypertext 
Markup Language)“ с учениците от 11-б клас.
Основните цели бяха:
• Създаване на текст в HTML документ
• Умения за използване на тагове за цвят на те-

кста и цвят на страниците
• Умения за подравняване на текста в HTML
• Запознаване с тагове и атрибути за задаване на 

големина на текста
• Използване на различни шрифтове при създа-

ването на страниците
• Задаване на различни стилове на текста при 

оформянето на страниците
Основните методи, които се използва-

ха в обучението бяха: визуализиране и 
самостоятелна работа. Чрез платформата 
Microsoft Teams, г-жа Зара Кавракова за-
позна учениците с езика за създаване на 
web страници - HTML - универсален език, 
одобрен от W3C, който се поддържа от 
всички браузъри.
Хипертекстовият документ е обикновен 

текстов файл, написан в ASCII код. Този 
код се интерпретира от потребителската 
програма (браузър) по определен начин, 
въз основа на определен синтаксис. Той 
носи информация за това как трябва да се 
изобрази страницата - кой текст е загла-
вие, кое изречение трябва да се подчертае, 
къде да се наблегне на отделни думи. Тази 
информация е специфична за отделната 
страница и не описва съдържанието ѝ. В 
HTML се използват маркери (тагове), ко-
ито уеб браузърът чете, за да подреди съ-
държанието и изгради уеб страницата на 
екрана на потребителя.
Задачата, която г-жа Кавракова поста-

ви на учениците бе да разположат текст 
на страница, да го подравнят, оцветят, да 
зададат големината на шрифта и да по-
ставят различни стилове и начертания. 
Учениците се справиха много добре с 
поставената задача, работиха отговорно, 
прецизно и с голям ентусиазъм изработи-
ха web – страница – текстов файл, който 
лесно създадоха с Windows Notepad и ви-
зуализираха с web браузър.

Националният осигурителен институт (НОИ) на-
помня, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за 
определяне на трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, при които срокът на ин-
валидност изтича по време на въведеното извънред-
но положение (от 13 март до 13 май включително), 
продължават действието си по време на извънред-
ното положение и два месеца след неговата отмяна.
В тези случаи изплащането на отпуснатите инва-

лидни пенсии се продължава служебно съобразно 
посочения срок. Когато срокът на инвалидността е 
изтекъл на дата преди 13 март 2020 г., преценка за 
правото на пенсия на лицето след съответната дата 
може да бъде направена след неговото преосвиде-
телстване и получаване в НОИ на ново експертно 
решение на ТЕЛК.
Във връзка с предприетите мерки поради извън-

редното положение НОИ отново призовава всички 
свои клиенти да се въздържат от лично посещение 
в офисите на институцията в цялата страна, освен в 
случаи на реална неотложност.
Във всички други случаи на разположение са 

алтернативните форми за контакт с НОИ: над 70 

електронни услуги, 
Контактен център (0 
700 14 802), писма или 
електронна поща ( Този 
имейл адрес е защитен 
от спам ботове. Тряб-
ва да имате пусната 
JavaScript поддръжка, 
за да го видите. ).
Заявления, жалби и 

други документи във връзка с парични обезщете-
ния, помощи, пенсии, гарантирани вземания и изда-
ване на документи от Осигурителния архив на НОИ 
се подават по електронен път, по реда на Закона за 
електронното управление, с квалифициран електро-
нен подпис или с персонален идентификационен 
код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.
Лицата, които по уважителни причини не са могли 

да подадат съответните документи по този ред, ще 
могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната 
на извънредното положение, като тези документи 
ще се считат за подадени в срок, тоест подадени в 
първия ден от срока на извънредното положение.

ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪПКИ ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Подаването на заявления 

за отпускане на парично 
обезщетение за безработи-
ца по електронен път към 
Националния осигурителен 
институт (НОИ) може да 
съдържа няколко различни 
технологични стъпки.
В зависимост от техниче-

ската обезпеченост на оси-
гурените лица и нивото им на достъп до системите, те 
трябва да извършат определен набор от действия, за да 
успеят да завършат желаната от тях операция.
За притежатели на персонален идентификацио-

нен код (ПИК) на НОИ
Когато вече разполагат с ПИК на НОИ лицата трябва 

да посетят интернет страницата на НОИ, рубрика „Е-
услуги/ „Административни услуги” и след попълване и 
верификация да подадат своето заявление за отпускане 
на парично обезщетение за безработица. Преди това с 
притежавания ПИК те трябва да направят (ако все още 
нямат такава) своя регистрация в Системата за сигурно 
електронно връчване на (ССЕВ) на Държавна агенция 
„Електронно управление“ (ДАЕУ) и чрез нея да пода-
дат заявлението си за регистрация като безработен в 
Агенцията по заетостта (АЗ).
За разполагащите със стандартен квалифициран 

електронен подпис (КЕП)
Когато лицата притежават стандартен КЕП (не е обла-

чен/мобилен), записан на технически носител, стъпките 
са идентични. С въпросния КЕП те си правят профил в 
ССЕВ. Чрез него подават по електронен път заявление 
за регистрация като безработен към АЗ, а след това по-
дават заявлението за отпускане на парично обезщетение 
за безработица през сайта на НОИ (рубрика „Е-услуги/ 
„Административни услуги”).
За лица, които нямат нито ПИК, нито КЕП 
Ако лицата не разполагат нито с ПИК на НОИ, нито 

с КЕП, стъпките, през които се преминава, за да пода-
дат заявленията си по електронен път, са други. Първо, 
трябва онлайн да се сдобият с облачен/мобилен КЕП, 
издаван от доставчик на удостоверителни услуги. След 
като го инсталират на мобилния си телефон, те се ре-
гистрират в ССЕВ на ДАЕУ и подават заявление за ре-
гистрация като безработен към АЗ. След това, през но-
восъздадения си профил в ССЕВ подават заявление към 
НОИ за издаване ПИК. Преминава процедура по завеж-
дане на заявлението в НОИ, издаване на ПИК, връчване 
през ССЕВ и активиране, най-рано на следващия рабо-
тен ден. С получения през ССЕВ ПИК на НОИ, следват 
описаните вече действия – достъп до електронните ус-
луги на сайта на института, рубрика „Е-услуги/ „Адми-
нистративни услуги” и подаване на заявление за отпус-
кане на обезщетение за безработица към НОИ.
За всички описани варианти не е приложим ПИК, 

издаден от Националната агенция за приходите.

ЧЕСТИТ  МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕН 
НА  ТРУДА  –  1  МАЙ ! 

 Няма друга градина, от която да берете плодовете на 
живота, освен Вашата собствена. Затова не спирайте да се 
трудите и бъдете търпеливи за всичко, което ще посадите. 
Не променяйте целта си, ако за миг сте изгубили правил-
ната посока. За най- важните неща в живота е необходимо 
безкрайно търпение и постоянство. Д-р Арбен Мименов,

Кмет на община Сатовча
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27 Април 2020, Понеделник,
 Световната седмица на имуни-

зациите 
Инициативата започва през 2003 

г. първоначално в региона на Се-
верна и Южна Америка. През 2012 
г. в нея се включват повече от 180 
страни. Провежда се под егидата 
на Световната здравна организация 
(СЗО) и има за цел да популяризира 
използването на ваксини за защита на хората срещу болести.

28 Април 2020, Вторник,
 Световен ден за безопасност 

на труда 
Обявен през 2003 г. от Междуна-

родната организация на труда (МОТ) 
с цел да привлече вниманието на све-
товната общественост към охраната 
на труда и здравето на работника. От 
1996 г. до 2003 г. се отбелязва като 
Международен ден на солидарност с 
пострадалите при трудови злополу-
ки или професионални заболявания.

30 Април 2020, Четвъртък,
Международен ден на джаза 
Отбелязва се от 2012 г. с решение на 36-ата 

Генерална конференция на Организацията 
на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) в Париж, 
Франция (25 октомври-11 ноември 2011), 
за да се отбележи приносът на джазовата 
музика в междукултурния диалог.

1 Май 2020,Петък, 
Международен ден на труда 
Отбелязва се от 1890 г. с резолюция, приета на 

учредителния конгрес на Втория интернационал 
в Париж, Франция (14-21 юли 1889). Годишнина 
от началото на голяма стачна вълна в САЩ /1886/ 
с искане за осемчасов работен ден, в която се 
включват над 340 000 души от Чикаго, Ню Йорк, 
Филаделфия, Балтимор, 
Милуоки и др.

2 Май 2020, Събота,
 Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
 На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - итали-

ански художник от Флорентинската школа, скулптор, 
архитект, учен и естество-
изпитател.

3 Май 2020, Неделя,
 Международен ден на 

свободата на печат
Отбелязва се от 1992г. 

по инициатива на Организацията на ООН по въ-
просите на образованието, науката и културата.

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 24.04.2020 г.
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Има легенда, според която Бог 
се явява на всеки от нас веднъж 
в живота. Все едно под каква 
форма – измръзнало мокро коте, 
просещ старец, човек, седящ 
спокойно на пейката до нас… И 
тогава съдбата ни е на карта. Тя 
зависи от това как ще реагираме 
на тази „случайна” среща. Какво 
ще кажем. Какво ще направим.
Живял на света един човек. 

Той имал три мечти: да има 
добре платена работа, да се 
ожени за красавица и да стане 
световноизвестен.
В една мразовита зима човекът бързал за 

интервю в известна фирма. Възрастен мъж се 
строполил на земята току пред него. Човекът 
погледнал падналия, помислил си, че е пиян и 
не му подал ръка. Така успял да не закъснее за 
планираната среща. Обаче интервюто минало 
неуспешно и не го взели на работа.
Веднъж, в една прекрасна лятна вечер човекът 

се разхождал из градските улици. Спрял да види 
представлението на трупа улични актьори. Заг-
ледалите се минувачи не били много, но етюдът, 
който изпълнявали смешниците, бил увлекателен 
и весел. След края му се чули аплодисменти и 
скупчилите се зрители започнали да се разотиват.
Нашият човек също тръгнал да си ходи, но 

някой го докоснал по рамото срамежливо. Била 
главната героиня в етюда – старица, облечена 
и гримирана като клоун. Тя го попитала дали му 
е харесало видяното и как оценява играта на 
актьорите. Човекът не искал да говори, пък и си 
помислил, че тя ще му протегне шапката, за да 
пусне в нея някой лев. Обърнал се, без да каже 
нищо, без да се усмихне, дори без да я погледне 
в очите и се прибрал у дома.
Дъждовна вечер. Човекът се връщал от рожден 

ден на приятел. Бил страшно изморен и си мечта-
ел за ароматна вана и пухкави завивки. Изведнъж 
чул приглушено ридание. Една жена седяла на 
пейката пред входа му и плачела тихичко. Нямала 
чадър. Като видяла нашия човек, се оживила и го 
помолила за помощ. Било се случило нещастие 
в семейството. Тя просто искала да поговори с 
някого. Човекът се замислил за секунди, но си 
представил ваната и топлото легло и бързичко 
влязъл във входа си.
Животът му бил нещастен. Той починал в 

самота.
 Вече на Небето, човекът срещнал своя Ангел 

Хранител – вечния си приятел.

– Ти знаеш, живях доста нещастно и безсмис-
лено. Имах три мечти, но те не се сбъднаха. 
Жалко все пак…

– Хм… Приятелю мой, аз направих всичко, за да 
се сбъднат мечтите ти, но за да се случи това, ми 
трябваха само твоята ръка, очите ти и сърцето ти. 

– И за какво?
– Помниш ли онзи, който падна пред теб на 

заледената пътека? Той беше генерален дирек-
тор на фирмата, в която ти толкова искаше да 
работиш. Очакваше те бляскава кариера. Всичко, 
което се искаше от теб беше ръката ти.
Ами онази жена-уличен клоун, помниш ли я? 

Която те спря с въпрос в онази вечер? Всъщност 
това беше красива млада талантлива актриса, 
гримирана като старица. Тя се влюби в теб от 
пръв поглед. Очакваше ви щастливо бъдеще, 
деца, неугасваща любов. Всичко, което се искаше 
от теб, бяха очите ти. 
Хайде сега си припомни жената на пейката до 

входа ти. Да, да, плачещата жена, която те спря 
и помоли да седнеш за малко до нея просто, за 
да си поговорите. Тя беше известна писателка. 
Беше преживяла криза в семейството си и имаше 
нужда от душевна подкрепа. Ако беше откликнал. 
Ако беше я поканил на чаша чай в дома си да се 
постопли, тя щеше по-късно да напише книга, в 
която да разкаже тази случка. Книгата щеше да 
стане бестселър, щеше да се издаде в милионен 
тираж по света и ти щеше да си известен. Защото 
в предговора си тя щеше да те назове и да раз-
каже как си преобърнал живота й в онази вечер 
и си я вдъхновил за тази книга. Всичко, което се 
искаше от теб беше сърцето ти.
Човекът въздъхнал и тръгнал по лунната пъте-

ка към звездния безкрай…
Заслушайте се в света около вас, той ви пред-

лага толкова възможности. А за помощта трябва 
да се научим не само как да я искаме, но и как с 
достойнство да я приемаме…

ПРИТЧА ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

“

.
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ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НОВИТЕ ОБРАЗЦИ НА
ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
От 21.04.2020 г., регистрираните земеделски стопа-

ни и регистрираните тютюнопроизводители могат да 
заявяват по електронен път новите образци на трудови 
договори за краткотрайна сезонна селскостопанска 
работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) – за повече 
от един ден. За целта беше надграден Порталът за 
предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Ко-
декса на труда съгласно параграф 49б от Преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за мерките 
и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. (ЗМДВИП), и Заповед на министъра на труда и 
социалната политика №РД01-250/13.04.2020 г.

 С разпоредби-
те на параграф 
49б от Закона се 
регламентира , 
само  по  време 
на извънредното 
положение, дого-
ворите за кратко-
трайна сезонна 
с елско стопан -
ска работа да се 
сключват за пове-
че от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и 
да не се заплащат предварително осигурителни вноски. 
Трудови договори за повече от един ден в периода на 
извънредното положение могат да използват освен 
регистрираните земеделски стопани, и регистрираните 
тютюнопроизводители, за обработка на насажденията 
и прибиране на реколтата от плодове зеленчуци, розов 
цвят, лавандула и тютюн. Запазва се и възможността 
за използване и съответно генериране по електронен 
път на образци на трудови договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу 
предварително заплатени осигурителни вноски.

 Регистрираните земеделски стопани и тютюнопро-
изводители, които ще използват за пръв път Портала за 
трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда и при 
регистрацията си в Министерството на земеделието, 
храните и горите са предоставили валиден електронен 
адрес, ще получат автоматично потребителско име и 
парола за вход в системата. Тези, които не са предоста-
вили валиден електронен адрес, следва да предоставят 
такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен 
достъп. Предоставените до момента достъпи до пор-
тала остават валидни.

 Повече информация за използването на новия обра-
зец на договорите за краткотрайна сезонна селскосто-
панска работа, както и Ръководство на потребителя за 
работа с Портала е публикувана в сайта на ИА „Главна 
инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели 
и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 
114а“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=82 
Ръководството е публикувано и в интернет страницата 
на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, в 
рубриката Дейност 10 - http://innovation.gli.government.
bg/. При необходимост назначени по проекта помощ-
ник-инспектори могат да съдействат на земеделските 
стопани и тютюнопроизводителите за работа със соф-
туера. Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския социален фонд.

СЪОБЩЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА

С ОТПУСКАНЕТО НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ
НА РОДИТЕЛИ В НЕПЛАТЕН ОТПУСК   

Във  връ зка  с 
удължаването на 
срока на извънред-
ното  положение 
и  нара с т ващия 
брой семейства с 
деца, затруднени 
да задоволят сво-
ите  здравни ,  ко-
мунално-битови 
или други жизненоважни потребности поради 
излизането в неплатен отпуск на родителите, ще се 
отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане 
(ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюдже-
та на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.
Предвидено е от тази възможност да се възползват 

семейства с деца до 12-годишна възраст, в които към 
момента на заявяване на помощта двамата или еди-
ният от родителите, или родителят, отглеждащ сам 
дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е 
реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум 
общо 20 работни дни поради невъзможност за осигу-
ряване от работодателя извършване на дистанционна 
работа от вкъщи, независимо от началната дата на 
започване на отпуска.
Наличието на това обстоятелство се доказва от кан-

дидатстващите за отпускане на еднократната помощ 
чрез предоставяне по електронен път на официална-
та електронна поща на дирекция „Социално подпо-

но време може да се установява, както за работниците 
с нормална продължителност на работното време – 8 
часа, така и за работниците с намалено работно време 
(то е 7 или 6 часа на ден).

2. Ако работодател реши да се възползва от мярка-
та само за месец Април има ли срок, в който трябва 
да подаде документите? Същото се отнася ако ще 
се кандидатства за месеците май и юни например 
- кога трябва да се подадат документи, за всеки 
отделен месец ли трябва да се доказва спад на при-
ходите, какво става ако извънредното положение 
бъде отменено на 13 май?
Работодателят може да кандидатства за изплащане на 

компенсации за целия период или за част от периода на 
извънредното положение, обявено с решение на Народ-
ното събрание, но за не повече от три месеца. Срокът за 
подаване на заявленията за изплащане на компенсации 
се определя със заповедта на изпълнителния директор 
на Агенцията по заетостта за откриване на процедура 
за кандидатстване по мярката за подкрепа. Актуална 
информация може да се намери на интернет страницата 
на Агенцията по заетостта. 
Съгласно постановлението, за изплащане на компен-

сации може да кандидатстват работодатели, които със 
своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от 
Кодекса на труда, са преустановили работата на пред-
приятието, на част от предприятието или на отделни 
работници и служители, или на основание чл. 138а, ал. 
2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно 
време в предприятието или в негово звено. Един от 
критериите за изплащане на компенсации в тези случаи 
е доказано намаляване на приходите от продажби с не 
по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца 
на подаване на документите, спрямо същия месец на 
предходната календарна година. Това обстоятелство се 
удостоверява към момента на подаване на документите 
за изплащане на компенсации и важи за целия период, 
за който е издадена заповедта за преустановяване на 
работа или въвеждане на непълно работно време. 
Компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. се изплащат 

само за периода на обявеното извънредно положение. 
В случай на възобновяване на работа или отмяна на 
заповедта за установяване на непълно работно време 
през периода на изплащане на компенсациите, работо-
дателят е задължен да уведоми писмено Агенцията по 
заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване 
на заповедта за възобновяване на работа или отмяна на 
заповедта за въвеждане на непълно време. Уведомява-
нето може да се направи по електронен път.

магане“ на сканирано копие на служебна бележка от 
работодател или чрез изпращането й от работодателя 
на кандидатстващото за подпомагане семейство по 
електронен път на официалната електронна поща на 
дирекция „Социално подпомагане“.
Налице е доходен критерий за получаване на помо-

щта, като месечният доход на член от семейството не 
трябва да надвишава 610 лв. за месеца, предхождащ 
месеца на ползването на неплатения отпуск.
Важно условие е родителите да нямат други до-

ходи от наеми, услуги или допълнителни трудови 
доходи, през 2020 г. да не са получавали социални 
помощи от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, от началото но 2020 г. да 
не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали 
платения си отпуск.
Двамата родители или родителят, отглеждащ сам 

дете, трябва да са били осигурявани през последните 
6 месеца.
Помощта може да бъде отпусната, ако детето/де-

цата от семейството са посещавали детска градина 
или училище преди 13 март 2020 г.
Кандидатстването за отпускане на еднократната 

помощ стартира от 14 април 2020 г.
Заявления могат да се подават в дирекциите 

„Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както 
и чрез Системата за сигурно електронно връчване, 
по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.
government.bg.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА НАЕМАТ
НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР РАБОТНИЦИ
В НЕПЛАТЕН ОТПУСК ОТ ДРУГИ ФИРМИ 
За наетите не е необходимо разрешение от пър-

вия работодател
 Работници, които са 

в неплатен отпуск по-
ради спиране или сви-
ване на дейността на 
техните предприятия 
заради въведеното из-
вънредно положение, 
могат да бъдат наети 
на втори договор от 
други работодатели, 
чиято дейност не е 
пострадала. За наема-
нето на втори трудов 
договор не се изисква разрешение от работодателя, с 
когото наетият има сключен основен трудов договор, 
освен ако няма изрична забрана в него за това.

 Няма и ограничения за времето, в което работни-
ците и служителите могат да полагат труд по втория 
трудов договор, докато са в неплатен отпуск, предвид 
факта, че в този период на практика те не работят. 
Единственото изискване е вторият работодател да 
въведе такава организация на работното време, която 
да гарантира спазването на междудневните и седмич-
ните почивки.

 Именно с цел повече възможности за намиране 
на допълнителна работа в условията на извънредно 
положение Агенцията по заетостта апелира заети 
лица, каквито по смисъла на закона са работещите в 
неплатен отпуск, да се регистрират в бюрата по труда.

 ИА ГИТ напомня, че безработни и социално слаби 
могат да получават допълнителен доход, като работят 
в селското стопанство по силата на трудов договор 
за краткосрочна сезонна селскостопанска работа за 
обработване на насаждения и прибирането на рекол-
тата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. 
Наетите на т.нар. еднодневни трудови договори не 
губят право на социални помощи и обезщетения.

До 30-ти април: 
ЗМДТ
1. Внасяне на окончател-

ния годишен /патентен/ да-
нък за второ тримесечие на 
текущата година.

2. Плащане на данъка вър-
ху недвижимите имоти за 
цялата текуща година с от-
стъпка от 5 на сто.

3. Плащане на  данъка върху превозните средства за 
цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по ЗКПО за първо тримесечие.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходното тримесечие.

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие.
До 10-ти май:    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 теле-
фонна или  друга  електронна  съобщителна  услуга.  
Внасяне  на  този  данък  от  операторите  на телефон-
на или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май:   ЗДДС
1.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно  

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

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 (вклю-
чително получените авансови плащания), с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка 
за данъчния период – месец април. Регистрирано-
то лице, което през данъчния период – месец април 
изпраща или транспортира стоки от територията на 
страната до територията на друга държава членка под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  по-
пълва раздел „Г“ на VIES- декларацията.
ЗСВТС   Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС 

на Интрастат декларации - пристигания/изпраща-
ния за месец април 2020 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ И МАЙ 2020г.

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации 
на работодатели с цел запазване на заетостта на 
работниците по време на извънредното положение

1. В периода на запазване на заетостта, съглас-
но  чл. 2, ал.1, т.5, работодателят при необхо-
димост може ли да въвежда намалено работно 
време и при какви обстоятелства?
Съгласно ПМС № 55 от 30.03.2020 г. работодател, 

на който са изплатени компенсации, трябва да запази 
заетостта на работниците и служителите, за които са 
изплатени компенсации, за допълнителен период, 
равен на  периода, за който се изплащат компенса-
ции. В този период работодателят може да въвежда 
намалено или непълно работно време при спазване 
на нормативните изисквания.
Забележка: Непълното работно време се установя-

ва от работодателя, а намаленото работно време – с 
нормативен акт (Кодекса на труда и Наредбата за оп-
ределяне на видовете работи, за които се установява 
намалено работно време). Освен това непълно работ-



СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ 
НА ПЕТНА ПО ДРЕХИТЕ    

Независимо дали сме 
открили по дрехите си 
мазни детски пръстчета 
или сме бутнали чашата 
си с червено вино по вре-
ме на романтична вечеря, 
е факт, че петната са на-
всякъде около нас. 
Може да не ни се случва 

да се сблъскваме с почист-
ването им ежедневно, но е добре да знаем как да се справим 
с тях с няколко трика за премахване на петна по дрехите. 

1. Петна от мазнина
Ако веднага видите, че сте капнали нещо мазно върху 

дрехите си, то поръсете петното със сол. В случая на 
споменатите детски пръстчета обаче има вероятност те 
да са престояли дори и няколко часа върху дрехите ви, 
преди да сте им обърнали внимание. 
Солта няма да ви свърши работа. По-добре пробвайте 

да накиснете дрехите в разтвор от вода и сода за хляб. 
2. Петна от червено вино
Може да ви се струва странно, но много често чер-

веното вино се чисти с бяло вино. Ако не разполагате 
с такова, то тогава пробвайте с мляко. Подходящи са 
както киселото, така и прясното мляко. 

3. Петна от восък
Подобно на червеното вино, те вероятно отново са 

получени вследствие на развихрилите се страсти по 
време на романтичната вечеря. Не се кахърете толкова. 
Важно е да разполагате с попивателна хартия, която 

да поставите от двете страни на плата и после да го 
минете с ютия. Едва тогава го хвърлете в пералнята. 

4. Петна от кръв
Никога не използвайте топла или гореща вода, когато 

искате да премахнете петно от кръв. Петното се пре-
махва само след като бъде поставено под струя студена 
вода и леко се разтърка с ръце. 
Ако е засъхнало, можете да използвате и малко вода, 

в която сте добавили водка или джин. 
5. Петна от ръжда
Изцедете малко лимонов сок, натрийте с него петната, 

оставете ги така около 15 мин. и после ги изплакнете 
със студена вода. При необходимост повторете. Този 
метод е ефикасен и при петна, оставени от горчица. 

6. Петна от кафе
Да разлеете кафе върху дрехите си точно когато се 

готвите да тръгнете за работа, е добре позната ситуация 
за мнозина. 
Съвет за премахване на петното от дрехата е да го 

измиете веднага със студена вода, а ако следите му още 
личат, то използвайте глицеринов препарат. 
Така дрехата ви гарантирано ще се изпере, а ние се 

надяваме само кафето, което сте разсипали върху нея 
да не е било чувствително горещо. 
Ако държите да облечете отново същото облекло, ще 

се наложи да изсушите дрехата бързо.

РАЗСАДЪТ ОТ КРАСТАВИЦИ СЕ ИЗТЕГЛЯ – 
ПРИЧИНИ И МЕРКИ

Краставиците са топ-
лолюбива и светлолю-
бива култура. За ранно 
полско производство е 
необходимо да се отгледа 
разсад, който много чес-
то се изтегля, изтънява и 
отслабва. Това все още не 
е повод за сериозно при-
теснение, защото пробле-
мът може да бъде отстранен с установяване на причини-
те и предприемане на правилните мерки.
Причини за изтегляне на разсада
За нормалното развитие на краставиците, както за вся-

ка друга култура, са необходими определени условия, 
отклонението от които води до проблеми. Причините за 
изтегляне на разсада могат да бъдат:

1. Недостиг на светлина – стъблата на разсада започват 
силно да се изтеглят, изтъняват, растенията отслабват и 
се ориентират към светлината.

2. Прекомерно поливане – преовлажняването на поч-

вата е друга причина, която води до силно изтегляне на 
разсада, а освен това излишъкът от влага често става 
причина за развитие на гъбични заболявания.

3. Нарушаване на температурния режим – крастави-
ците са топлолюбива култура, но както ниските, така и 
високите температури в затворените съоръжения могат 
да бъдат причина за изтъняване и изтегляне на стъблата 
на разсада.

4. Малки контейнери – краставиците са култура с 
повърхностна коренова система и малките обеми огра-
ничават развитието й, поради което растенията хвърлят 
цялата си енергия за израстване на стъблата.

5. Гъсто засяване – когато растенията са много близо 
едно до друго, те се съревновават за светлина и започ-
ват да се изтеглят нагоре.
Това са основните и най-чести причини, поради кои-

то разсадът от краставици може да започне да се изтег-
ля, а не е изключено причините да са повече от една.
Мерки за възстановяване на отслабения разсад
Първата и много важна стъпка е установяване на при-

чините. Тя ще помогне за определяне на правилните 
мерки, които могат да бъдат следните:

– първото нещо, което трябва да се направи е да се 
досипе пръст в контейнерите – това е изключително ва-
жно, защото върху покритото с пръст стъбло разсадът 
ще образува нови корени, с което ще се преустанови 
изтеглянето;

– ако причината е недостиг на светлина, тогава кон-
тейнерите се преместват на по-осветено място през це-
лия ден или се доосветява помещението допълнително;

– ако почвата е силно преовлажнена, необходимо е 
да се прекрати обилното поливане на разсада и да се 
полива само при засъхване на повърхностния слой на 
субстрата;

– при температури на въздуха по-високи от 22 граду-
са по Целзий е необходимо да се ограничат до макси-
мално допустимите, защото това води не само до изтег-
ляне, но може да стане причина за гибелта на разсада;

– краставиците са култура, която не понася пикиране 
и затова при отглеждане на разсад е необходимо семе-
ната да се засяват в отделни контейнери и по възмож-
ност да бъдат с по- голям обем;

– една от най-често разпространените причини за 
изтегляне на разсада е използването на неподходяща 
почва – универсалната почвена смес е най-подходяща 
за отглеждане на разсад от краставици.
Ако всички причини за изтеглянето на разсада са 

елиминирани, но развитието му все още не е задоволи-
телно, тогава е желателно да се подхрани с комплексен 
тор, стриктно спазвайки инструкциите за наторяване. 
За целта може да се използва и дървесна пепел, като 
една супена лъжица се залива с 200 мл топла вода и 
след охлаждане се поливат растенията.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЪЗ И БЪЗАК
Сигурно много от вас се чудят каква е разликата 

между бъз и бъзак. Нека заедно да разберем. Важно е 
да разграничаваме тези на пръв поглед 
сходни плодчета, защото може да се 
подведете и по близките им имена. 
Ето и някои от основните разлики 

между бъз и бъзак. 
Бъзакът не е препоръчителен като из-

точник на храна. Бъзакът е растение под 
формата на храст и може да достигне до 
2 метра височина, а бъзът може да дос-
тигне до 7-8 метра височина и е дърво. 
Бъзакът цъфти през юли и август, а бъзът - през 

май и юни. Плодовете на бъзака са на дръжка, която е 
винаги изправена нагоре, а при бъза е точно обратно 
- плодовете висят надолу. 
Бъзакът е растение, което може да издържи дълги 

години, тревисто е с пълзящо, силно разклонено ко-
ренище и изправено. Листата му са разположени едно 
срещу друго, а формата наподобява яйце. Цветчетата 
му са бели, рядко и розови отвън, имат неприятна и 
отблъскваща миризма. Плодовете приличат на ягоди, 
на цвят са от тъмнвиолетово до черно. 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

СЪСЪНКА (ANEMONE PULSATILLA L.)  
Синоними .  Котенце , 
обикновена съсънка, пол-
ска съсънка.
Разпространение .  Из 
цялата страна. Расте из 
сухите и неплодородните 
почви, предимно по юж-
ните склонове на предпла-
нинските места.
Използваема част. Стръковете на растението, 
които се събират през цялото лято и се сушат на 
сянка или в сушилня.
Химичен състав. Съставът на растението не е 
добре проучен. Надземната част съдържа сапонини, 
дъбилни вещества и др.
Действие. Успокоява нервната система, като има 
и сънотворен ефект. Високите дози потискат ди-
хателния център в продълговатия мозък. Билката 
понижава кръвното налягане, намалява силата на 
сърдечните съкращения. В народната медицина се 
използва за потискате на половата възбуда.
Приложение. При нервно напрежение, безсъние, 
хистерия, старчески заболявания, полова възбуда, 
възпаление на дихателните пътища.
Начин на употреба. Прилага се под форма на 
спиртен екстрат (20%) от пресни стръкове, като се 
вземат по 20-40 капки 1-2 пъти на ден. Прилага се и 
като студен извлек – 2 чаени лъжички ситно стрита 
билка се залива с 1 водна чаша хладка вода. Кисне 
24 часа. Прецеденият извлек се изпива за 1 ден.
Внимание! Билката се приема само по лекарско 
предписание, тъй като съдържащите се в нея химич-
ни субстанции претърпяват промени в организма.

 „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 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Двама пияни се прибират късно вечерта. Единият 
казва:

- На бас, че като се прибера, първата дума, която 
ще каже жена ми ще бъде - „Съкровище“.

- Ти луд ли си, бе, я се погледни, пиян си като кирка, 
а очакваш жена ти да ти вика съкровище...

- Айде, бе, дай да се хванем на бас!
- Няма смисъл, бе, нали я знам жена ти каква е 

кобра...
- Хвани се на бас, бе...
- Добре, да видим...
Отиват пред вратата, първият драска по нея и вика:
- Съкровищеееее, отвори врататааа...
Отвътре се чува:
- Съкровище!?!! Аз ей сегичка ще те спукам от бой...

ВИШНЕВ ПИРОГ
Необходими продукти:

• готово тесто - 500 г с мая
 За плънката
• вишни - 500 г пресни
• сметана - 250 г
• извара - 500 г
• захар - 120 г
Начин на приготвяне: От 

готово тесто разточете право-
ъгълна кора и отрежете от нея лента широка 2 – 3 см. 
Останалото тесто премесете на топка и с нея покрийте 
дъното на намаслена форма за торта. 
Разбийте изварата със сметаната и захарта, доба-

вете вишните, които сте почистили от костилките и 
разбъркайте. 
Изсипете плънката върху кората и навийте лентата 

около пирога. 
Оставете пирога да отлежи и го изпечете в загрята 

на 180 градуса фурна за 30 – 35 мин.

Бъзът бива наричан още тревист 
бъз, бъзе, бъзуняк и други. Бъзът е 
от семейство Мешковицови. Раз-
пространява се като бурен по пусти 
места, покрай пътища и населени 
места. В България се намира почти 
навсякъде, почти до 2000 метра 
надморска височина. 
Плодовете на растението са 

богати на антоцианови багрилни 
вещества, захари, органични киселини, гликозиди. В 
цветовете му се съдъдржат етерични масла. 
В неузрелите плодове на бъза, както и в семената му 

се съдържат гликозиди, които се смятат за отровни. 
Затова, когато приготвяте рецепта с бъз, задължително 
премахнете неузрелите зеленкави плодчета. 
В народната медицина се използват плодът и ко-

ренът, а в някои случаи - и цветът от бъз. Бъзът има 
диуретично, антимикробно и потогонно действие. 
Сокът от бъз се използва при липса на апетит, анемия 

и отпадналост.


