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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

На 8 август, събота, 
както в цялата страна, 
така и в община Сатовча 
се откри ловният сезон 
на пъдпъдък, гургулица, 
гривяк, горски бекас и 
обикновена бекасин. Ло-
вът започна съгласно раз-
поредбите на Правилника 
за прилагане на Закона за 
лова и опазване на диве-
ча, където е разписано, че 
ловуването се извършва 
само с писмено разреши-
телно по образец, в което 
са вписани датата, имената на ловците, номерата на ловните билети и членските кар-
ти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч. 
По време на задължителния инструктаж се напомни, че групово или индивидуално 

ловуване на дребен дивеч се извършва само през уикенда и в дните, обявени за офи-
циални празници, а също така групов лов на мигриращ дивеч се извършва само през 
деня- 1 час преди изгрев и 1 час след залез слънце.  Също така им беше напомнено, че 
ловът е разрешен до 15 броя пъдпъдъци на всеки ловец, както и до 10 броя от видовете 
гривяк, гургулица, горски бекас и обикновена бекасина, и че по време на ловния сезон 
ще се извършва засилен контрол за използването на електрически звуковъзпроизвеж-
дащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, 
независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства 
и методи за ловуване, съгласно Бернската Конвенция за опазване на европейската фло-
ра, фауна и природни местообитания.
Напомняме:Напомняме:
Да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, 

определени е чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване 
на дивеча:

- пъдпъдък - до 15 бр.;
- гривяк. гълъби, гургулица, гугутка - до 10 бр.;
- горски бекас, обикновена бекасина - до 10 бр.;
- голяма бeлочела гъска - до 3 бр.;
- диви патици - обект на лов - до 5 бр.;
- фазани и токачки - до 2 бр.;
- яребици и кеклици - до 4 бр.;
- заек - до 1 бр.;
- катерица, ондатра и нутрия - до 4 бр.

Безработни лица с право на парично 
обезщетение могат да започнат собст-
вен бизнес за производство на стоки 
и/или услуги благодарение на насър-
чителна мярка на Агенцията по зае-
тостта. За целта желаещите трябва да 
представят бизнес проект в бюрото по 
труда, в което са регистрирани.

 В Закона за насърчаване на заетост-
та е предвидена възможност те да взе-
мат накуп цялото дължимо обезщете-
ние за безработица, което да послужи 
като стартов капитал. Ако преценят, че 
имат нужда от допълнителна подкре-
па за стопанската си дейност, може да 
кандидатстват по Националния план 
за действие по заетостта и да получат 
средства за квалификация за управле-
ние на новата си фирма, за сферата, в 
която е стартиращият бизнес, както и 
за ползване на консултантски услуги. 
В случай, че имат нужда от персонал 

и наемат безра-
ботно лице, ще 
получават и сред-
ства за неговото 
възнаграждение 
в размер на ми-
нималната работ-
на заплата.
От началото на 

годината от тези 
опции са се възползвали 114 безработ-
ни. Най-често те са отваряли обекти за 
търговия или услуги като счетоводни, 
консултантски, фризьорски и други. 
Бизнес в сферата на земеделието са 
стартирали двама безработни, а други 
двама са организирали своя производ-
ствена дейност.  Подробна информа-
ция за насърчителната мярка на Аген-
цията по заетостта може да намерите 
на: https://www.az.government.bg/pages/
nasarchavane-na-predpriemachestvoto/
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От 19 август до 21 септември ще тече прием на заяв-
ления за подпомагане по първите две направления на 
кризисната мярка COVID-19.
За да бъдем по-точни, става дума за подмярка 21.1 

„Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани COVID 1“ и подмярка 21.2 „Извънредно вре-
менно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно вре-
менно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са 
особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Приемът се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнител-

ния директор на ДФЗ – РА.
Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. 
Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лв. и обхваща сектори „Плодове и зеленчу-

ци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ 
(говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. 
Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3. Допустими 

за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за под-
помагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или 
кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкре-
па на пчеларите през 2019 г., както и  бенефициенти с действащ договор/ангажимент 
или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направ-

ления в областта на растениевъдството и животновъдството (свине и птици). Всички 
кандидати следва да имат регистрация по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под-
държане на регистър на земеделските стопани. 
Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схе-

мите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти 
с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по 

подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна 
помощ през 2019 г. по схемите за хуманно отношение.
Финансовата помощ се изплаща като еднократна сума.
Таванът за един земеделски стопанин е не повече от 7000 евро.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са 

разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020  г.  за прилагане на мярка 21.
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В тазгодишното издание на националния кон-
курс бяха наградени 77 ученици и 50 учители - на-
учни ръководители, сред които ученикът Кристи-
ян Джилджов от 9-б клас и г-жа Райка Славчева 
– старши учител по френски език от СУ -Сатовча.
Конкурсът имаше за цел да стимулира ин-

тереса на учениците за приятелска Куба и за 
връзките между българския и кубинския народ 
и младите хора от двете страни да се опознаят 
взаимно помежду си.
Мотото на конкурса беше „60 години от устано-

вяването на дипломатически отношения между България и Куба“.
Стотици ученици от I до XII клас от цялата страна с въодушевление писаха 

литературни творби (стихове, есета, разказ), реферати, създаваха мултимедийни 
презентации, видеоматериали, рисуваха по избрана от тях тема: лични впечат-
ления от Куба, кубинското присъствие в България и българското в Куба, мигове 
от историята на Куба, кубински герои и творци, българо-кубинско приятелство, 
представата за Куба днес, Куба в мечтите ни.
Победителите във всяка възрастова група получават грамоти и предметни на-

гради на тържествена церемония в Националния дворец на децата, гр. София.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмер-

ките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020  г.  за прилагане на мярка 21.
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Преброяването на земеделските стопани 
у нас през тази година ще започне на 1-ви 
септември и ще приключи на 18-ти декември 
2020г.  Предвижда се през целия период пре-
брояването да може да се извършва онлайн 
чрез предоставяне на данни от земеделския 
стопанин, с помощта на уеб-базирано прило-
жение и попълване на електронен въпросник.
Лицата, които не са предоставили необхо-

димите данни онлайн ще бъдат посетени от 
анкетьори, които чрез интервю със стопанина 
или управителя на стопанството ще попъл-
ват въпросник на хартиен носител или чрез 
онлайн въвеждане с помощта на преносимо 
електронно устройство.
Преброяването на земеделските стопан-

ства е най-голямото статистическо изследва-
не в селското стопанство, което се провежда 
на всеки 10 години по препоръка на Органи-
зацията по прехрана и земеделие на ООН 
(FAO) във всички страни- членки на Европей-
ския съюз. 
С провеждането на преброяването в Бъл-

гария ще се получи обобщена и изчерпателна 
информация за броя, типа и размера на зе-
меделските стопанства, за юридическия ста-
тут, за използването на земеделската земя, 
за отглежданите селскостопански животни, 
за работната сила и други доходоносни дей-
ности на стопанството, за биологичното зе-
меделие, за сградите за животни и управле-
ние на оборския тор и други характеристики.
Наличието на статистически данни е ва-

жно за определяне развитието на Общата 
селскостопанската политика на Общността 
и ще определи насоките за развитие и на 

българското земеделие и превръщането му в 
модерно европейско земеделие. Качествена-
та статистическа информация дава възмож-
ност за адекватно планиране, разработване, 
прилагане и мониторинг на националните 
политики и политиките на ЕС. В тази връзка 
приносът на всяко стопанство е много важен.
Съгласно Закона за преброяване на зе-

меделските стопанства в Република Бълга-
рия през 2020 г. участието на земеделските 
стопанства, които отговарят поне на един от 
критериите, посочени в приложение № 2 към 
чл. 5, е задължително.
Събраните индивидуални данни са повери-

телни и ще бъдат обработвани и използвани 
само за статистически цели и публикувани в 
обобщен вид.
Стопанин, който откаже да предостави 

данни или пък даде невярна информация се 
наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева. Ко-
гато нарушението е извършено от юридиче-
ско лице или друг участник в преброяването, 
санкцията е от 3 000 до 6 000 лева. Това гла-
сят разпоредбите на Закона за преброяване-
то, който депутатите приеха през изминалата 
година.
Преброител, който има достъп до индиви-

дуални данни и ги предостави или ползва за 
други цели освен тези, които са свързани с 
преброяването, се наказва с глоба в размер 
между 2 000 и 6000 лева, ако деянието не 
представлява нарушение.
За анкетьор, оператор, контрольор или 

друг участник в преброяването, който не из-
пълни задълженията си, санкцията е от 500 
до 1 000 лева.

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА РЕГИСТРИРАТ
СТОПАНСТВАТА СИ ОНЛАЙН ДО 18-ТИ ДЕКЕМВРИ
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17 Август 2020 година, Понеделник, 
Международен ден на детския телефон на доверието
 Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на Международ-

ният съюз на детските телефони на доверието, официално 
признат от Комитета по правата на децата на ООН.

 18 Август 2020 година, Вторник,
Професионален празник на миньорите

 Отбелязва се с Решение 834 от 8 август 1996г. 
на Министерския съвет на църковния празник 
Успение на Свети Йоан Рилски - покровител на 
миньорите. Празнуват и геолозите и работници-
те от енергийно-суровинния отрасъл.
Успение на Свети Йоан Рилски
На 18 август Българ-

ската православна църк-
ва отбелязва успението 

на Св. Йоан (Иван) Рилски Чудотворец. Българският 
светец от XI век е един от най- почитаните и уважавани 
у нас, покровител на българския народ и основател 
на Рилския манастир. Св. Йоан Рилски е роден около 
876 г. в с. Скрино в Осоговската планина. Живее по 
времето на княз Борис и сина му Владимир, на цар 
Симеон и на сина му Петър - време на насилствено 
разпространение на християнството в пределите на 
България. Според житието му, още като юноша той 
копнее да се посвети в служба на Бога, затова напуска 
родното си място и постъпва в манастир. Но, след като приема монашеството 
напуска манастира и започва да се скита из българските земи. Св. Йоан Рилски 
обикаля Осоговско- Беласишките планини, Витоша, но най-много му харесала 
най-високата и безлюдна - Рила, затова и тук по-късно основава едноименния 
манастир. Наречен от народа Чудотворец, защото славата му, че помага на 
хората в беда и изцерява от тежки болести се разнесла из целия Балкански 
полуостров. Легендата разказва, че цар Петър I е отишъл от столицата Велики 
Преслав до Рила, за да се срещне с него но монахът не пожелал да се запознае 
с владетеля поради смирение. Св. Йоан Рилски приел плодовете и храната, но 
не и златото, което царят му дарил. Християнското му смирение само увели-
чило славата и уважението, на което се радвал и увеличил броя на ученици, 
които идвали при него. В края на живота си светецът се отдава на уединение 
в молитви Богу. Умира през 946 г. и е погребан в малката манастирска църква 
на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите му са открити и пренесени в 
София, а той е канонизиран за светец. През 1183г. унгарският крал Бела III 
отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, откъдето са 
върнати след четири години. След Освобождението на България от византий-
ско робство цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 г. Св. Йоан 
Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася из целия 
Балкански полуостров и в Русия. 

19 Август 2020 година, Сряда,
 Ден на хуманитарната помощ 
Отбелязва се от 2009 г. с резо-

люция A/ RES/63/139 на Общото 
събрание на ООН от 11 декември 
2008 г. в знак на почит към всички, 
които оказват хуманитарна помощ по 
света, както и за по-добра информи-
раност на обществото за значението 
на тази дейност. Годишнина от бом-
бения атентат /2003/ в хотел „Канал“ 
в Багдад, Ирак, при който загиват 22-ма служители на ООН, сред които и 
върховният комисар на ООН за човешките права Сержу Виейра ди Мелу. 

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

Веднъж при мъдрец дошла млада, красива 
девойка, цялата обляна в сълзи.

– Какво да правя? – проплакала тя.
– Винаги се старая да се отнасям добре с 

хората, никого да не обиждам, да помагам с 
каквото мога. И въпреки че с всички съм добра и 
ласкава, често вместо благодарност и уважение, 
получавам обиди и горчива насмешка.
Даже някои се държат откровено враждебно 

с мен. За нищо не съм виновна и е толкова не-
справедливо и обидно! Посъветвайте ме какво 
да направя!
Мъдрецът я погледнал с усмивка и казал:
– Съблечи се гола и мини така през града!
– Полудяхте ли?! Нали в този вид всеки би ме 

обезчестил и кой знае какво още направил!
– Ето, виждаш ли! – усмихнал се отново мъ-

дрецът. – Да разкриеш пред хората красивото си 
тяло се срамуваш. Защо тогава ходиш по света 
с гола душа? Тя е разтворена като тази врата. 
Всеки, който поиска, влиза в твоя живот и ако 
вижда твоите добродетели като отражение на 
безобразието на собствените си пороци, то се 
старае да те обиди, оклевети или унизи. Не всеки 
има мъжеството да признае, че някой е по-добър 
от него. Не желаейки да се променя, порочният 
човек воюва с праведника.

– Но какво да направя? – попитало момичето.
– Да излезем, искам да ти покажа градината си.
Навън той продължил:
– Виж тези прекрасни цветя! Много години се 

грижа за тях и ги поливам, но нито веднъж не съм 
видял как се разпуква пъпката на цвете, макар че 
след това се наслаждавам на красотата и аромата 
на всяко от тях. Бъди като цвете: разкривай сър-
цето си на хората бавно и незабележимо. Виж 
кой е достоен да бъде твой приятел и да твори 
добро, както се полива цвете с вода, и кой къса 
листчетата и тъпче цветята с крака.

ПРИТЧА ЗА КРАСИВАТА ДУША

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 14.08.2020 г.
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20 Август 2020 година, Четвъртък
Имен ден празнува Самуил 
На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил 

(означава - измолен от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама 
или Ариматея един благочестив човек на име Елкана от Левиевото ко-
ляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била 
бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия 
немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели 
от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наред-
би на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в 
Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу. Веднъж след 
жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла 
нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго 
се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й окаже тая 
милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила 
син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога“. 

23 Август 2020 година, Неделя,
 Ден на жертвите на сталинизма и нацизма 
Денят се чества от 2009 г. с резолюция на Европейския 

парламент от 2 април 2009 г., на основание на декларация 
на Европейския парламент, приета на 23 септември 2008 г. 
в Брюксел, Белгия, по време на сесия на парламента (22-
25 септември 2008), „за да се запази паметта на жертвите 
на масово депортиране и изтребление, като същевременно 
се насърчи по-енергично демокрацията и се защити мирът и стабилността в Европа“. 
Годишнина от подписването в Москва, СССР, на Договор за ненападение между СССР 
и нацистка Германия (пакт „Рибентроп-Молотов“) /1939/.
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ИЗВЪНРЕДЕН DE MINIMIS
ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

Животновъдите, които 
няма да получат увели-
чение на ставките по 
обвързана подкрепа за 
кампания 2020, ще бъ-
дат подпомогнати със 
средства по извънреден 
de minimis. Подпомага-
нето ще бъде за тези от 
фермерите, които са с 
достигнати количествени лимити на броя на животни-
те. Именно поради тази причина те няма да могат да се 
възползват от решението за прехвърляне на средства 
от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
към директните плащания за 2020 г.
Схемите, по които ще бъдат отпуснати допълнител-

ните средства са : Схема за обвързано подпомагане за 
месодайни крави и/или юници; Схема за обвързано 
подпомагане за месодайни крави под селекционен 
контрол; Схема за обвързано подпомагане за биволи; 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/
или кози-майки под селекционен контрол и по Схема 
за преходна национална помощ за овце-майки и/или 
кози-майки, обвързана с производството. По време на 
днешното заседанието стана ясно, че представителите 
на животновъдните организации ще проведат заседа-
ния, на които ще обсъдят предложението. След това 
ще изпратят становища по него.
Припомняме, че браншовите организация в сектор 

„Земеделие“ единодушно приеха предложението, което 
бе дадено като възможност от Европейската комисия 
за прехвърляне на над 70 млн. евро от ПРСР към ди-
ректните плащания за 2020 г. По този начин пакетът за 
директни плащания за Кампания 2020 ще се увеличи 
с 9 %. В частност бюджетът по Схемите за обвързано 
подпомагане се увеличават с близо 13 %.

КАМПАНИЯ 2020: КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА И 
СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЖИВОТНИ  

Периодът за за-
държане за Кам-
пания 2020 е до 
2 септември  по 
схемите СМКЮ, 
ЕЖСК -ме с о  и 
ДПЖСК, а по схе-
мите за ПНДЖ 3 
– до 22 септември, 
напомнят от Наци-
оналната овцевъдна и козевъдна асоциация.
Животни, заявени по схемите за подпомагане, трябва 

да останат в стопанството на земеделския стопанин 
и не бива да се използват за реализация, тъй като в 
противен случай ще бъдат наддекларирани. Сроковете 
на задържане на животните за Кампания 2020 задъл-
жително трябва да бъдат спазени, за да се отпусне 
обвързаната подкрепа.
На 2 септември 2020 изтича периодът за задържане 

за Кампания 2020 по схемата за обвързано подпомагане 
за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), по схемата 
за обвързано подпомагане за месодайни крави под 
селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и по схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки 
под селекционен контрол (ДПЖСК).
Срокът за задържане по схемите за преходна наци-

онална помощ за овце-майки или кози-майки (ПНДЖ 
3) изтича на 22 септември 2020, включително.
През тази година е важно земеделските стопани да 

се обърнат към своите ветеринарни лекари, за да се 
направи справка в системата ВетИС на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ) дали има 
незавършени движения на животни при продажби на 
територията на страната. Ако има такива, те трябва да 
бъдат коригирани преди предоставяне на декларациите 
за реализация на животни.
Документите за доказване на реализираните на 

пазара животни трябва да са издадени в периода от 1 
октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. и да са с дата 
от този период, след което да бъдат представени в срок 
от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна 
дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес 
на кандидата.
За първите 200 животни по схемата земеделските 

стопани получават с 25% по-висока ставка, отколкото 
за останалите животни.

СТАРТИРАХА ПЛАЩАНИЯТА ПО
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО 
ДФ „Земеделие“ започна изпла-

щането на финансовата помощ по 
Националната програма по пче-
ларство (НПП) за прием 2020 г. От 
старта на приема за плащания по 
програмата до момента са приети 
близо 670 заявления. По част от 
тях вече са изплатени заявените средства.
За финансовата 2020 г. са сключени 1 708 договора 

на обща стойност близо 6 млн. лв. (5 950 347 лв.).
Припомняме, че за прием 2020 г. крайният срок за 

извършаване на инвестициите и подаване на заявле-
ние за плащане е удължен до 31 август.
За всяка от посочените в договора дейности от 

мерките на НПП може да бъде подадено отделно за-
явление за плащане. Важно изискване е кандидатът да 
има валидна регистрация като земеделски стопанин 
в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е 
подал актуална информация за пчелините и броя на 
пчелните семейства в регистъра на пчелините воден 
от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, 
да не е осъждан.
Към момента се извършват и проверки на място във 

връзка с реализацията на инвестициите.

Въпрос: Трудоустроен с право на работа. Има ли 
право на допълнителен платен годишен отпуск, 
извън 20-те работни дни?

 Отговор на МТСП: В чл. 319 от Кодекса на труда 
(КТ) е предвидено, че работниците и служителите с 
трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 
имат право на основен платен годишен отпуск в размер 
не по-малко от 26 работни дни. Отпускът по чл. 319 
от КТ, на който имат право работници и служители с 
трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, 
по съществото си е основен платен годишен отпуск 
и се ползва на специално предвидено за това правно 
основание (в 26 –те работни дни са включени и 20- те 
работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ). По-голям размер 
на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в ко-
лективния трудов договор, както и между страните по 
трудовото правоотношение.

 
Въпрос: Гражданка, работила в едно предприя-

тие по-малко от една година  без прекъсване, има 
ли право на платен отпуск и може ли да я пуснат 
в неплатен по принуда, преди да е ползвала плате-
ния отпуск?

 Отговор на МТСП: В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на 
труда (КТ) е предвидено, че при постъпване на рабо-
та за първи път работникът или служителят може да 
ползва платения си годишен отпуск, когато придобие 
най-малко 8 месеца трудов стаж. Както е видно от раз-
поредбата, за да има право работникът или служителят 
да ползва платен годишен отпуск, необходимо е да има 
най-малко общо 8 месеца трудов стаж, независимо 
при колко работодателя го е придобил. Разпоредбата 
на чл.155, ал.2 от КТ не поставя изискване лицето да 
има 8 месеца трудов стаж при всеки нов работодател, 
за да има право да ползва платения си годишен отпуск. 
Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния 
платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни 
дни. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 173, 
ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна 
година работодателят утвърждава график за ползването 
от работниците и служителите на платения годишен 
отпуск за следващата календарна година след консул-
тации с представителите на синдикалните организации 
и представителите на работниците и служителите по 
чл. 7, ал. 2от КТ. Графикът се изготвя така, че да се 
даде възможност на всички работници и служители 
да ползват платения си годишен отпуск до края на ка-
лендарната година, за която се полага. Работникът или 
служителят е длъжен да използва платения си годишен 
отпуск до края на календарната година, за която се 
полага - ал. 2 на чл. 173. Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ 
работодателят по искане на работника или служителя 
може да му разреши неплатен отпуск независимо от 
това, дали е ползвал или не платения си годишен от-
пуск и независимо от продължителността на трудовия 
му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатеният 
отпуск се разрешава по искане на работника или слу-
жителя, работодателя не може да предостави този вид 
отпуск без да е направено искане от лицето.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ: КАЧЕНИ СА УКАЗАНИЯТА 
И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Животновъдите и пчеларите могат да кандидат-
стват за финансово подпомагане по de minimis от 11 
до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ (ДФЗ).
Предвиденият бюджет за фермери, отглеждащи кра-

ви, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 
000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили 
подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за 
животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление 
за директни плащания за Кампания 2020.
На страницата 

на ДФЗ са публи-
кувани указани-
ята за прилагане 
на държавните 
помощи, както и 
образци на доку-
ментите за кан-
дидатстване.
Припомняме Ви ставките за подпомагане:
• до 40 лв. до 50 животни и до 20 лв. над 50 животни 

за млечни крави под селекционен контрол;
• до 40 лв. до 50 животни и до 20 лв. над 50 животни 

за млечни крави;
• до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 40 лв. до 50 животни и до 30 лв. над 50 животни 

за месодайни крави и/или юници;
• до 110 лв. за месодайни крави под селекционен 

контрол;
• до 80 лв. за биволи;
• до 15 лв. до 200 животни и до 10 лв. над 200 живот-

но за овце майки и/или кози майки под селекционен 
контрол;

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в пла-
нински райони;

• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които 
не са под селекционен контрол, извън животните в 
планински райони.
За пчеларите ресурсът по минималната помощ de 

minimis е 5 млн. лв. за 2020 г. Финансовата подкрепа ще 
покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане 
на пчелните семейства, както и за възстановяване на 
загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е 
до 7 лв. на пчелно семейство.
По данни от регистъра на земеделските стопани през 

2020 г. на територията на страната се отглеждат 712 
079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.
За започването на приемите ДФЗ ще информира чрез 

есемес допустимите за подпомагане земеделски сто-
пани. Съобщението ще бъде изпратено от телефонен 
номер 180-080. 

  БЕЗРАБОТНО, ТЪРСЕЩО РАБОТА ЛИЦЕ НАД 50-ГОДИШНА 
ВЪЗРАСТ, РЕГИСТРИРАНО В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“. 

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
В СУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2020 Г.?

Безработните 
лица над 50-го-
дишна  възраст 
са приоритетна 
целева група на 
активната поли-
тика на пазара на 
труда през 2020 
г.  На  сайта  на 
Министерството 
на труда и соци-
алната политика 
(http://www.mlsp.
government.bg), 
рубрика „Поли-
тики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти за заетост“ 
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?sectio
n=POLICIESI&lang=&I=250) е достъпна актуална 
информация за програми и проекти, финансирани 
със средства от Държавния бюджет и предлагащи 
възможности за заетост на субсидирани работни 
места, както и обучение за придобиване на професи-
онална квалификация или ключови компетентности 
на безработни лица над 50-годишна възраст. Такива 
са Национална програма „Помощ за пенсиониране“, 
Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица, Регионалните програми за зае-
тост, проект „Рестарт 2020“, проект „Развитие на 
работната сила“, проект „Ново начало за работа -2“, 
проект „Просперитет“, проект „Хоризонти - 5“. Ал-
тернативна възможност за включване в субсидирана 
заетост предлагат насърчителните мерки по реда на 
Закона за насърчаване на заетостта. В рамките на 
мярката по чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на 
заетостта се насърчават работодателите да наемат на 
работа за срок от 3 до 12 месеца на лица от уязвими 
групи на пазара на труда, включително и безработни 
лица на възраст над 50 години. Част от работната 
заплата и дължимите за сметка на работодателя 
осигурителни вноски в рамките на субсидирания 
период се финансират със средства от Държавния 
бюджет. Насърчителната мярка - чл. 55а от Закона за 
насърчаване на заетостта, предлага възможност на 
безработни лица над 55-годишна възраст да се вклю-
чат в субсидирана заетост за срок до 6 месеца. На 
работодателите се възстановяват част от разходите за 
трудово възнаграждение, социални и здравни вноски 
за наетите лица. Работодателите поемат ангажимент 
да запазят заетостта на лицата за период равен на 
периода на субсидиране.

До 20-ти август: ЗСВТС
Подаване съгласно 

чл.11 ал. 2 от ЗСВТС 
на Интрастат декла-
рации -пристигания/
изпращания за ме-
сец юли 2020 г., за 
новорегистрираните 
Интрастат операто-
ри с възникнало те-
кущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юли за доходи от трудови право-
отношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания по трудови правоотношения, направени през 
месец юли, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август: ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. юли.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АВГУСТ 2020г.



РАЗШИРЕНИ ВЕНИ -
КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА?  
В България вари-

козната болест на 
долните крайници 
засяга около 30% 
от населението, но 
само 1% от паци-
ентите се лекуват 
активно. Среща се 
3 пъти по-често при 
жените. Най-често 
варикозно разши-
рените вени се поя-
вяват в областта на 
прасците, но могат 
да засегнат целите долни крайници. Заболяването се 
характеризира с неравномерно разширяване и “змиев-
идно” нагъване на подкожните вени на краката. Много 
хора търсят лекарска помощ предимно възприемайки ги 
като чисто козметичен проблем, без да си дават пълна 
сметка за сериозните последици, които биха могли да 
възникнат при прогресирането на болестта.

 Как се поставя диагнозата?
От огромно значение за правилното поставяне на диа-

гнозата „варикозна болест на долните крайници“, е вни-
мателният преглед на болния. Необходимо е подробно 
запознаване с неговите оплаквания, тъй като е възможно 
те да са резултат от друго заболяване. Вените се пре-
глеждат, както в легнало положение, така и в изправено.

 Лабораторните изследвания не са специфични за уста-
новяване на разширени вени. При наличие на възпаление 
(тромбофлебит), промяната в кръвните изследвания не 
е характерна. Тя се изразява основно в поява на пови-
шаване на левкоцитите и ускоряване на утайката на 
еритроцитите (СУЕ).

 Най-добра информация за проходимостта на дълбо-
ките вени и състоянието на клапите им дава Дуплекс 
сонографията. С нейна помощ може да се открие евен-
туално и наличието на тромби в съдовете. Това е бърз, 
безболезнен, безвреден и ефективен метод за изследване 
чрез използване на ултразвук. Венозната ехография е от 
съществено значение за изясняване на патологичната 
картината на съдовото заболяване. Въз основа на спе-
цифичните оплаквания, находката от изследванията, 
резултатите от допълнителните тестове, целите и пред-
почитанията на пациента става възможно изграждането 
на индивидуален терапевтичен план.

 Друго изследване, но инвазивно, е венографията 
(флебографията). При нея в една от вените по гърба 
на стъпалото се инжектира контрастно вещество. След 
това, с помощта на рентгеново лъчение се визуализират 
венозните съдове.

 Флеботонометрията представлява - измерване на ве-
нозното налягане чрез пункция (убождане) на вена на 
гърба на стъпалото.

 Високо специфичен, но и доста скъп метод, е вено-
графията с магнитен резонанс. Тя се прилага в случаите, 
когато оценката на венозната система не може да се 
извърши с останалите методи.

 Може ли да се предотврати появата на вари-
козни вени?
Няма средство или метод, чрез който да се отстрани 

напълно възможността за развитие на разширени вени.
 Въпреки това, подобряването на мускулния тонус и 

циркулацията на кръвта в краката, може да намали риска 
от развитие на заболяването. Повишаването на двига-
телната активност тонизира мускулатурата на долните 
крайници и улеснява изпомпването на кръвта от вените.

 Препоръчват се още контрол над телесното тегло, 
спазването на хранителен режим с богата на фибри и с 
ниско съдържание на сол храна, избягването на обувки с 
висок ток. При професии, изискващи постоянно стоене 
или седене, трябва да се отделя време за почивка, през 
която краката трябва да се вдигат нависоко.

 С какво може да се обърка?
Рядко вариците може да се объркат, главно в ранните 

фази, с възпалителни изменения от друг произход. Труд-
но заздравяващи рани по предната страна на подбедрица-
та трябва да насочват към съмнение за разширени вени.

НЕПРИЯТЕЛИ ПО ЯБЪЛКИТЕ И 
КРУШИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ  

Август е горещ месец, с високи температури и малко 
валежи. При такива условия струпясването не се раз-
вива и не се пръска. При ябълките и крушите през този 
месец продължава развитието на второто поколение на 
ябълковия плодов червей. Това поколение е по-много-
числено и по-опасно. То може да причини значителни 
увреждания по нарастващите плодове. През месец ав-
густ срещу този неприятел се провеждат две пръскания 
- първото в началото или към средата на месеца, вто-
рото - през втората половина или към края на месеца. 
Пръска се при максимален летеж на пеперудите, което 
е и началото на излюпване на гъсеничките. Летежът на 
пеперудите се влияе силно от метеорологичните усло-
вия и климатичните фактори в съответните райони на 
страната. В практиката овощарите пръскат при устано-
вяване на нови вгризвания в плодовете, включително 
и тези опадали по земята и също при появата по пло-
довете на така наречените „черни главички“ (това са 
яйца, в които има напълно развита гъсеничка, готова за 
излюпване). Най-добре е обаче за точните дати на пръс-
кането да се използват данните, обявени от съответните 
агрономически служби в дадения район.
Разрешени препарати за ябълковия плодов червей са: 

АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка с работен разтвор 50-150 л/
дка (карантинен срок 7 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК - 
12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕ-
ЦИС 2,5ЕК - 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 
дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ - 30 г/дка с работен разтвор 100-
120 л/дка (карантинен срок 7 дни), КАЛИПСО 480СК 
- 20-25 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), 
РАНЕР 240СК - 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 
14 дни), СИНЕЙС 480СК - 20-30 мл от препарата в 100 
л вода с работен разтвор 100-125 л/дка (карантинен 
срок 7 дни), СУПРЕСЕКТ ЕКСТРА - 15 мл в 100 л вода/
дка (карантинен срок 7 дни), ШЕРПА 100ЕВ - 30 мл/
дка (карантинен срок 14 дни).
При засилена поява на крушовата листна бълха по 

крушите третирайте с ВАЗТАК НОВ 10ЕК - 20 мл в 100 
л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК - - 40 
мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 
250ВГ - 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (кран-
тинен срок 7 дни), МОВЕНТО 100ЕК - 120-150 мл в 
100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни), МАСАЙ ВП 
- 25 г/дка (крантинен срок 30 дни).
Калифорнийска щитоносна въшка. През месец ав-

густ се развива второто поколение на този опасен не-
приятел. Пръка се при масовото раждане на ларвите, 
които излизат изпод майчиния щит и се разпълзяват по 
клонките и плодовете. Разрешени препарати са: КЛО-
УЗЪР 120СК - 40 мл/дка с работен разтвор 150 л/дка. 
Еднократно приложение при масово раждане на ларви-
те (карантинен срок 21 дни). ДЕЦИС 2,5ЕК - 40 мл в 
100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни).

ПРОИЗВЕДЕТЕ СИ ЛУЧЕНИ СЕМЕНА
Лучени семена може и сами да си произведете, като 
производството им по нищо не се различава от това на 
лука за консумация. Получаването на здрави и обезви-
русени семена става на високи, проветриви места, с 
дълбоки и плодородни почви. Използват се най-добре 
оформените, здрави, типични за сорта луковици, като 
към засаждането им се пристъпва наесен или много 
рано напролет. При нашите условия есенното засаж-
дане, особено на лютивите лукове, е за предпочитане. 
Грижите по време на вегетацията се състоят в редовна 
обработка на почвата със загърляне на основите на рас-
тенията, подхранване, борба с плевелите, болестите и 
неприятелите. Семената на лука зреят неедновременно. 
Към прибиране на реколтата трябва да се пристъпи, 
когато на повечето от семенниците в семенните ку-
тийки са се пукнали и от тях се показват черни, твърди 
семена. Ако закъснеете с прибирането на семената, има 
опасност да се разпръснат. Семенниците се изрязват 
с дръжките на 25-30 см, навързват се на снопчета по 
няколко заедно и се повесват под проветрив и сух навес. 
Под тях се поставя брезент, тъй като семената падат на 
земята. Добре просъхналите семенници се начукват с 
бухалка, а отделилите се семена се събират.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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                                                                                                              

Посред нощ в аптека влиза леко разголена жена, 
застава пред младия фармацевт и казва предизви-
кателно:

- От месеци не съм виждала мъж!
Аптекарят се усмихва с разбиране и ведро от-

говаря:
- Тука имам едни много добри капки за очи...

На „Капитан Андреево“ митничар спира ТИР за 
проверка:

- Какво карате?
- Храна за пилета.
Митничарят оглежда старателно товара и въз-

кликва:
- Ама това е кокаин!
- А-а, ако щат да го ядат!

КЪПИНА
RUBUS FRUTICOSUS

Описание: Бодливи, храсталовидни растения с 
дълги полегати или катерливи стъбла и добре развити 
коренища. Цветовете са бели, събрани в гроздовид-
ни съцветия. Чашката е петделна. Плодът е сборен, 
състои се от голям брой месести костилкови плодче-
та. Вкусът му е възкисел и с 
приятна миризма. Цъфти от 
май до август.
Разпространение: Расте из 
горите, храсталаците, поля-
ните, по предпланински и 
планински склонове на цялата 
страна.
Употребяема част: За лечеб-
ни цели се използват листата и 
корените. Листата се събират 
през лятото, а корените от септември до ноември.
Лечебно действие:
Запичащо, кръвоспиращо, противовъзпалително, 
фитонцидно  и др.
Приложения: • листа и корени - при диария, гастрит, 
обилна менструация, бяло течение, леки форми на 
захарен диабет, разширени вени;
• външно листата - възпаление на лигавицата на 
устата, кървене на венците, хемороиди;
• плодовете - при простуда;
В българската народна медицина листата се из-
ползват при кръвохрачене, продължителна и силна 
менструация, водянка, колит.
Външно приложение: Извлек от листата се дава 
за гаргара при възпаление на гърлото и за жабурене 
при зъбобол. Корените се прилагат за бани при раз-
ширени вени.
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от лис-
тата се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се по 1 
винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. От корените 
1 суп.л. се поставя в същото количество вода. Ври 10 
мин. Пие се по същия начин.
Използва се запарка или отвара от листата или плодо-
вете, която се приготвя от 6—10 г листа или 15—20 г 
плод на 500 см3 вряща вода. Предпочита се отварата 
от листата. Тя може да бъде използувана и за гаргара.

ТОРТА РАФАЕЛО  
Продукти: 2 и 1/2 паке-

та бисквити Роден край с 
масло или мляко, 150 мл 
прясно мляко (за напоява-
не на бисквитките), 125 
г крем масло, 200 г бял 
шоколад, 400 г заквасена 
сметана, 200 мл сладкар-
ска сметана, кората от 
1/2 лимон, 1 ванилия, 100 г кокосови стърготини
Приготвяне: Разтопяваме маслото и шоколада. 

Като се охладят, към тях прибавяме заквасената сме-
тана. Добавя се с лъжица и се бърка внимателно, за 
да не се втечни. Разбиваме течната сметана с миксер 
до сгъстяването ѝ. Прибавяме и нея към другата сме-
тана. Накрая добавяме настърганата кора, ванилията 
и кокоса. Разбъркваме. Всяка бисквитка потапяме за 
секунда в прясното мляко.
Дъното на форма мажем с тънък пласт от крема. 

Най-добре е формата да бъде с откопчаващ се ринг. 
Мокрите бисквитки редим върху намазаното с крем 
дъно. Мажем с крем и пак редим бисквити. Завършва-
ме с крем. Тортата се поставя в хладилник за 12 часа. 
Преди изваждането ѝ минаваме с нож между формата 
и тортата, за да ги разделим. Ръсим с кокосови стърго-
тини отгоре и отстрани. Може да я украсите с парчета 
от десерт Баунти или с бонбони Рафаело.


