
През 2020 година са се родили общо 160 деца, от 
които в чужбина 41: в Испания 17 деца, в Германия  
11 деца, във Великобритания 5 деца, в Норвегия и 
Швеция по 3 деца и в Гърция и Нидерландия по 1 
дете. В сравнение с 2019 година, ражданията са с 4 
по-малко. Общият брой на родените деца за годините 
2019 и 2020 година е 324 деца. 
Справката показва, че за 2020 година най-много 

деца са се родили в селата Кочан – 30, Вълкосел – 28 
и Плетена - 22. През 2020 година най-ниска е ражда-
емостта в село Осина - 2 родени деца, следвано от се-
лата Долен, Крибул и Туховища с родени по 3 деца и  

село Фъргово с 4 родени дечица.
Тревожната новина в статистиката през 2020 година 

е, че раждаемостта е по-ниска от смъртността. 
Смъртните случаи през 2020 година са 191, което е 

с 36 повече отколкото през 2019 година, когато е била 
155. За съжаление високата смъртност вероятно се 
дължи и на пандемията, която обхвана света - заразата 
COVID 19.

 Според статистиката през 2020 година населението 
на община Сатовча наброява 18735 души, което е с 56 
души по-малко от населението през 2019 година.

 Най-многобройното население и през 2020 година 
остава село Кочан с 3440 жители. Второто по жители 
население остава село Вълкосел с 2777 жители, а тре-
тото населено място по брой жители е село Сатовча с 

2428 души. 
Като най-малобройно населено място на територия-

та на община Сатовча остава село Жижево с  населе-
ние от 361 души, следвано от село Долен с 382 души и 
село Крибул с 391 души.
В сравнение с 2019 година населението през 2020 

година се е намалило с 56 жители, което показва 
отрицателен прираст на населението в общината. 
През 2020 година сключените граждански бракове 

са 51 на брой, които са с 36 по-малко в сравнение с 
предходната 2019 година. 
Надеждата на всички ни е като брой население на те-

риторията на общината да се увеличава, както и броя 
на ражданията и сключването на граждански бракове и 
съответно драстично да се намалят смъртните случаи.

15 - 21 февруари 2021г., година (XVII), 6 /793

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
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Денят 14 февруари е познат освен с името 
Трифон Зарезан – Ден на виното, също така 
е познат и като  Ден на влюбените.
Трифон Зарезан – денят на виното, лоза-

рите, кръчмарите и градинарите. Макар вся-
ка година празникът да се радва на голямо 
внимание и да е отбелязван шумно с много 
веселба и усмивки, малко от нас знаят исто-
рията на неговия произход. Именно за това 
в следващите редове ще се опитаме да ви за-
познаем с обичаите и традициите, свързани 
с този ден, и се надяваме по този начин да 
успеем да ви предадем поне една малка част 
от празничната му атмосфера. 
Според православната църква, Свети мъ-

ченик Трифон е роден около 225г. в село 
Комсада. Той живее праведно и загива за-
ради отказа си да отхвърли християнската 
вяра. По време на гоненията срещу хрис-
тияните светецът е арестуван, подложен на 
мъчения и обезглавен.
И докато житието на Свети Трифон ни 

запознава с човек, чийто път е изпълнен с 
много терзания, то народни предания в ня-
кои части на страната твърдят, че той е бил 
брат на Богородица.
Легендата гласи, че един ден в начало-

то на февруари, докато Трифон подрязвал 
лозето, видял Светата Майка с пеленаче в 
ръце и ѝ се присмял. На Богородица ѝ до-
мъчняло, но нищо не отвърнала. Само като 
минавала покрай къщата му, рекла на Три-
фоница да бяга да превърже мъжа си, за-
щото си е отрязал носа. Жената се затичала 
и видяла, че Трифон, малко „понаправил“ 
глава, подкастря старите израстъци.
Той се учудил, като я видял така уплашена, 

а тя набързо споделила какво ѝ казала Дева 
Мария. Трифон отново се присмял, казвайки 
че не е пиян, та да си отреже носа. Понечил 
да покаже, замахнал с косера и клъцнал носа 
си – откъдето и различните наименования 

на празника – Зарезановден, Трифун Чипия, 
Трифун Зарезой, Трифун пияница.
Денят на Свети Валентин: историята
Трима са светиите на име Валентин - и 

тримата мъченици, но на 14 февруари се 
слави само един от тях като покровител 
на влюбените. Това е Свети Валентин от 
Терни (176-273 г.), епископ на италианския 
град в областта Умбрия, където се смята, 
че е роден и погребан. От другите двама 
светии със същото име единият е римски 
свещеник, а другият - мъченик за хрис-
тиянската вяра в Африка, за когото почти 
няма исторически сведения. Връзката меж-
ду свети Валентин и празника на любовта 
не почива на исторически доказани факти. 
Но пък съществуват много легенди.
Смята се, че празникът е християнският 

отговор на Луперкалиите - празници на из-
обилието в древния Рим, чествани между 13 
и 15 февруари.
Според английския писател Джефри Чо-

сър на 14 февруари птиците избират свои-
те половинки. В средновековна Англия се 
вярвало, че на този ден девойките могат да 
сънуват бъдещия си съпруг.
Традиции по света
Романтичната традиция е на няколко века и 

води началото си от Средновековието, кога-
то хората започнали да си разменят любовни 
послания, наречени „валентинки“.

2018 . 2019 . 2020 . 2018 . 2019 . 2020 . 2018 . 2019 . 2020 . 2018 . 2019 . 2020 .
            

3 4 8 2 0 4 470 474 475 5 1 1
11 15 11 12 7 17 1279 1294 1288 4 5 5
12 22 28 24 25 18 2779 2772 2777 12 13 10
8 7 9 18 10 16 951 947 926 2 2 0
2 3 3 4 5 4 383 381 382 0 0 0
1 4 5 6 2 5 359 363 361 0 1 1

30 32 30 30 33 33 3441 3441 3440 18 23 11
2 3 3 1 4 5 407 398 391 2 0 0
4 0 2 4 3 5 621 617 612 5 3 1

16 18 22 12 18 17 1994 1974 1977 11 8 5
26 17 13 25 22 27 2448 2439 2428 15 21 13
13 23 19 21 17 25 2324 2323 2319 11 8 1
12 12 3 8 7 11 879 889 883 3 2 1
6 4 4 2 2 4 475 479 476 2 0 2

146 164 160 169 155 191 18810 18791 18735 90 87 51

      05.02.2021 

През 19-тото столетие ръчно написаните картички са заменени с готови, 
масово производство, а от началото на настоящия век - и с електронни. 
Днес за деня на влюбените по света се разменят милиони картички и по 
този показател той се нарежда на второ място след Коледа. Наред с тях 
през вековете и днес се подаряват лакомства и цветя. В края на XIX век 
Ричард Кадбъри произвел първата кутия бонбони за Деня на св. Валентин.
Въпреки въведените противоепидемични мерки в цялата страна, желаещи-

те да отбележат празниците намериха начини да почетат и двата празника. 

ПРИЗНАНИЕ ЗА СВЕТОВНИЯ ВИЦЕШАМПИОН 
ПО БОЙНО САМБО ОТ СЕЛО КОЧАН 

Световният вицешампион по бойно самбо от Нови Сад /Сър/ Емил Нези-
ров от село Кочан беше избран за спортист на годината в Благоевград. Със-
тезателят на „Самбо Дети“  е бил изявен фаворит за спечелването на приза, 
защото единствен от представителите на клубовете в общината е  успял да 
осъществи пробив на голям международен форум през 2020 година.
По повод заслуженото признание, кметът на общината д-р Арбен Миме-

нов изпрати поздравителен адрес до Емил Незиров, родом от село Кочан, 
с пожелание за здраве,  висок спортен хъс и силен дух, с който да  успява 
в спортните си начинания.



 Условие за участие:
могат да участват ученици от VІІІ до ХІ клас от цялата страна;
разказите ви не трябва да надхвърлят 5 печатни страници А4, 12 пункта.
 Всички номинирани разкази ще бъдат събрани в книжно издание.
 Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за 

участие в конкурса тук.
 Победителите ще получат парични на-

гради:
I място – 600 лв;
II място – 500 лв;
III място – 400 лева.
Има предвидени и материални награди. Зае-

лите призови места в ученическия конкурс ще 
имат правото да кандидатстват за получаване 
на годишна стипендия /12 мeceцa х 135 лева/ 
или за еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв.
Всички номинирани ученици ще бъдат поканени в Бургас на тържествена церемония 

по награждаване, на разноски на организаторите,  през пролетта на 2021 г.
  За да участвате в конкурса, изпратете своите произведения, придружени с ваше лично 

представяне и данни за контакт на center.alef@gmail.com
 Краен срок за участие: 1 март 2021 г.
 За контакт: 0887 907 067

Пернишка елха Пернишка елха 
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15 Февруари 2021 година, Понеделник,
Международен ден на скаутите
 На 15 февруари всяка година се отбелязва 

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

20 Февруари 2021 година, Събота,
Световен ден на социална справедливост 
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на 

Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007 г., 
за да се засилят мерките за спазването на човеш-
ките права и свободи, като се има предвид, че со-
циалното развитие и социалната справедливост 
допринасят за мира и сигурността на национално 
и международно равнище. 

21 Февруари 2021 година, Неделя,
Международен ден на майчиния език 

Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30- 
ата Генерална конференция на Организа-
цията на ООН по въпросите на образова-
нието, науката и културата (ЮНЕСКО), 
прието на 17 октомври 1999 г., утвърдено 
с резолюция 56/262 на Общото събрание 
на ООН от 15 февруари 2002 г., за да се 
съхрани езиковото и културно много-
образие в световен мащаб. Годишнина 
от демонстрацията /1952/ на студенти в 
Дака, Бангладеш, за признаване на бен-
галския за национален език, при която се 
стига до кървави сблъсъци, довели до убийството на 5 души от силите на реда. 
Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като близо 96 процента от 
тях се използват от малка група хора (4 процента от населението на планетата).

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 
„КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ,

СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА” 2021
Темата на осмото 

издание на конкурса 
е „Ще ви разкажа за 
моя спасител”, която 
предизвиква младите 
автори да дадат полет 
на въображението си 
като се опрат на ис-
торическата правда в 
своите художествени 
творби.
Организатор: Алеф
Кой е спасителят, 

предотвратил изпращането на евреите ни в лагерите на смъртта? Какво го е 
накарало да рискува своя живот, за да спаси друг? Какво е чувството да си в 
опасност и да разчиташ единствено на смелостта на приятел или на морала 
и човеколюбието на непознат? Потърсете своя отговор на тези въпроси.
Много са примерите за достойно поведение и съдбоносни избори, които 

българския народ прави, за да спаси своите евреи. Записани в аналите на 
паметта, те чакат да бъдат възкресени в съвремието и чрез творческото въ-
ображение на млади разказвачи.
Творбата ви трябва да бъде базирана на реални събития и личности, свър-

зани с тежките за българските евреи години /1941-1944/ и тяхното спасяване.

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

Имало някога един много мъдър учител. Той 
често помагал на хората, давайки им ценни 
съвети. Веднъж човекът излязъл навън заедно 
с учениците си. Докато ги просвещавал, покрай 
него минал млад мъж, който силно се впечатлил 
от словото на мъдреца. Тогава не се стърпял и 
му рекъл:

- Учителю, знам, че сте твърде зает човек, но 
ако все пак намерите време, бих се радвал да 
ми гостувате у дома. Искам да приготвя за вас 
вкусна храна и да ви почерпя с най-доброто 
вино в града.
Щом чул думите на младия мъж, учителят се 

усмихнал и заявил, че ще дойде още на другия 
ден. Отговорът на мъдреца силно развълнувал 
младежа и той побързал да се прибере вкъщи, 
за да подготви всичко за гощавката. Щом се 
събудил на следващата сутрин той затрупал 
масата  с  вкусна  храна ,  налял  пивко  вино  и 
приготвил дрехи от коприна, които да подари на 
очаквания си гост.
Когато всичко било готово, изведнъж на врата-

та се похлопало. Младият мъж с трепет отворил, 
но останал много разочарован, когато видял, че 
пред дома му е възрастна жена в окаяно положе-
ние. Тя помолила за малко храна. Въпреки разо-
чарованието си, той поканил бедната старица в 
дома си я нагостил. Тя благодарила на щедрия 
домакин и си тръгнала.
Минали  няколко  часа ,  но  учителят  не  се 

появявал. Тогава пак се похлопало на вратата. 
Младият мъж пак се развълнувал, но когато изля-
зъл навън, видял, че отпред стои непознат мъж.
Той твърдял, че идва от пустинята и помолил 

за питие. Въпреки поредното разочарование 
домакинът поканил странника вътре и му налял 
от виното, приготвено за учителя. След като 

намокрил пресъхналото си гърло, гостът благо-
дарил и отпътувал.
Младият мъж отново закачал. Смрачавало се 

вече, а от учителя нямало и следа. За трети път 
на вратата се почукало. Когато отворил, младе-
жът съзрял дете с изпокъсани дрехи.

- Студено ми е! Моля те, дай да облека нещо! 
- примолило се то.
При вида на нещастното дете, младият мъж се 

разчувствал и веднага му дал да облече дрехите, 
предназначени за учителя. Детето благодарило 
на домакина, усмихнало се с най-чистата и не-
винна усмивка и си тръгнало.
Денят се изтъркулил и мъжът осъзнал, че 

учителят няма да го навести. Той обаче не му се 
разсърдил, защото знаел, че е много зает човек. 
Макар и с лека горчивина в сърцето, той легнал 
да спи. Присънило му се, че учителят стои пред 
него. Тогава ученикът го попитал:

- Учителю, защо не дойде, когато те очаквах?
- Ученико, аз бях тук и по-рано. Когато гла-

дувах, ти ме нагости с вкусна храна. Когато бях 
жаден, ти ми наля вино. Когато замръзвах, ти 
ме облече. Не забравяй, че учителят живее във 
всеки нуждаещ се. Когато правиш добро за него, 
ти получаваш най-ценните уроци.

ПРИТЧА ЗА УЧИТЕЛЯ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.02.2021 г.
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Отговор от НЗОК: Лицата, които по медицински 
показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се ос-
видетелстват на място (в дома, в болнично или друго 
заведение), съгласно чл. 33 (5) от Правилника за ус-
тройството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи (приет с ПМС № 83 от 
26.04.2010 г., обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., изм. и доп., 
бр.55 от 4.07.2014 г., изм. ДВ. бр. 96 от 2 декември 2016 
г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 
г., в сила от 27.07.2018 г.) 
Принципно, личният лекар насочва пациента за из-

следвания по искане на ТЕЛК.
В случай че за нуждите на медицинската експертиза 

на работоспособността, в частта подготовка за преосви-
детелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими прегледи 
и консултации със съответен специалист, личният лекар 
или лекарят специалист, или ЛКК издава на здравно-
осигуреното лице „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 6).
В случай на трайно намалена работоспособност, 

която не е предшествана от временна неработоспособ-
ност, личният лекар на болния подготвя документите 
за представяне пред ТЕЛК и го насочва с медицинско 
направление за ТЕЛК, като това направление не е посо-
ченият по-горе „Талон за медицинска експертиза“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 6), а направление съгласно Правилника за 
устройството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи.

 В случаите, в които за конкретното заболяване на 
лицето са извършени консултации и/или изследвания 
през последните 12 месеца, предхождащи явяването 
на ТЕЛК и резултатите от тях са видни от налични 
при общопрактикуващия лекар, той прилага заверени 
копия на тези документи, без да се налага повторното 
назначаване и извършване на консултациите и/или 
изследванията. 
В справката за лекарите със специалност „Кардиоло-

гия“ на сайта на НЗОК – www.nhif.bg има списък с ле-
кари специалисти, които са сключили договор с НЗОК, 
с възможност за избор по област и населено място.
Тъй като Министерството на здравеопазването, 

респективно регионалните здравни инспекции (РЗИ) 
организират и ръководят медицинската експертиза, 
за информация следва да отправите въпроса си към 
компетентната институция.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
15 - 21 февруари 2021г., брой 6

ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ЗА
МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ

След като бе 
критикувано 
от бранша, Ми-
нистерството 
на земедели-
ето храните и 
горите (МЗХГ) 
се отказа от 
намерението 
си да лиши от 
обвързана под-
крепа младите овощни градини в новия програмен 
период и предложи на обсъждане нова интервенция 
специално за насажденията преди плододаване.

“Обвързано с производството подпомагане на до-
ходите за плодови насаждения до встъпването им в 
плододаване”, e новата схема, която ще бъде разгле-
дана на следващата среща на Тематичната работна 
група за разработване на Стратегическия план.
Какво включва тя?
Допустими кандидати:
Земеделски стопани, които отговарят на изисква-

нията за „истински земеделски стопани“ ( в случай 
че се прилага) и които стопанисват и заявяват за под-
помагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) 
допустими за подпомагане площи с плодове от след-
ните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, 
кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и некта-
рини, сливи и десертно грозде. 
Интервенцията е обвързана с вида на производ-

ството, насочена е към всички земеделски стопа-
ни, които произвеждат плодове от допустимите за 
подпомагане култури, които са в своя младенчески 
период – годините от засаждане до встъпване в пло-
додаване.
За какво и как ще се плаща?
Помощта по интервенцията се ограничава до пе-

риода преди плододаване и е съобразена с вида и 
сорта на културата, както и метода и на отглеждане. 
Подпомагането ще се отпуска под формата на го-
дишно плащане на хектар, отговарящ на изисквани-
ята за допустим хектар.

„Декларираните площи трябва да отговарят на ми-
нималните изисквания за подпомагане с директни 
плащания и да бъдат на разположение на земедел-
ския стопанин“, уточняват експерти:
Бенефициентите ще получават подпомагане, ко-

гато за новосъздадените насаждения са използвали 
сертифициран посадъчен материал и са представили 
доказателства за това.
Размер на подпомагане:
„Размерът на подпомагане ще се определя с оглед 

постигането на задоволителна добавка към по-висо-
ките нужди от подкрепа на доходите на земеделски-
те стопани в секторите с ниска рентабилност, стиму-
лиращ ги да продължат земеделското производство“, 
е вписано в предложението.
Новосъздадените насаждения следва да бъдат впи-

сани в Регистър на трайните насаждения, подчерта-
ват от ведомството.
В новата интервенция се прави уточнение, че за 

десертното грозде се предвижда списък с допусти-
мите по схемата сортове, като така се цели по-пре-
цизно таргетиране на подкрепата.
Важно уточнение: При заявяване интервенцията 

може да се комбинира с интервенцията за обвързано 
подпомагане на доходите – плодове, като по конкрет-
ната интервенция се заявяват само площи с новосъз-
дадени насаждения.
За получаването на тази помощ също е нужно 

при производството да са спазени всички агроте-
хнически мероприятия. „Интервенцията цели да 
подпомогне земеделските стопани от този сектор в 
техните инвестиционни намерения за създаване на 
нови насаждения, в развитието и модернизацията на 
техните стопанства“, обясняват от аграрното ведом-
ство и са категорични, че „чрез интервенцията ще 
се осигури подкрепа на дейността на стопанствата в 
период, когато насажденията все още не са встъпили 
в плододаване и не могат да бъдат реализирани до-
биви и доходи от тях“.

КАКВО Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА
НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Един от най-честите въпроси, които получават 
експертите по трудова право, е „Какво означава тру-
дов договор в полза на работодателя?“.
Хората, на които им предстои да започнат първа ра-

бота, да сменят настоящата си работа или позицията, 
която заемат, с изненада виждат, че в предложения им 
нов трудов договор има клауза, уреждаща трудовият 
договор да бъде сключен в полза на работодателя.
Какво всъщност означава трудов договор в полза 

на работодателя и следва ли тази уговорка да ни при-
теснява, когато подпишем такъв договор?
За да бъде уговорен, който и да е трудов договор в 

нечия полза, той следва да бъде под условието, че в 
него е предвиден изпитателен срок.
Самото сключване на трудов договор с изпитателен 

срок е обичайна практика при започване на нова ра-
бота. Неговата главна особеност е, че през време на 
срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен 
срокът, може да прекрати договора без предизвестие 

до изтичане на уговорения срок. Достатъчно е ясно и 
недвусмислено да го изрази в писмена форма.
Не е необходимо страната, която има право да пре-

крати договора, да се мотивира по какъвто и да било 
начин. Прекратяването не подлежи на обжалване и 
на разглеждане по реда на трудовите спорове. През 
време на срока за изпитване работодателят може да 
уволни работника или служителя дори и докато той 
ползва законоустановен отпуск, напр. отпуск по бо-
лест, в случая не е необходимо разрешение на Ин-
спекцията по труда или друг орган.
Съгласно законовите разпоредби на Кодекса на 

труда в България изпитателният срок в трудовия до-
говор може да бъде уговорен в полза на:

- Работодателя - когато работодателят иска да про-
вери способността на работника или служителя да 
изпълнява определена работа;

- Работника/служителя - когато работникът или 
служителят желае да провери дали работата е подхо-
дяща за него, дали условията на труд, атмосферата и 
трудовият колектив му допадат;

- В ползва и на двете страни. Това означава, че 
през време на изпитателния срок и работодателят, 
и работникът или служителят може да прекрати до-
говора по своя преценка. В договора се посочва в 
чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това 
не е посочено, приема се, че срокът за изпитване е 
уговорен в полза и на двете страни.

Важно е да се отбележи, че през време на изпитва-
нето страните имат всички права и задължения както 
при окончателен трудов договор – работникът или 
служителят има право на общо основание на трудово 
възнаграждение, уговорено работно време, почивки и 
отпуски, признаване на времето за трудов стаж и др.
Срокът за изпитване не може да бъде по-дълъг от 

6 месеца. В него не се включва времето, през което 
работникът или служителят е бил в законоустановен 
отпуск /платен, неплатен, учебен, поради болест и 
др./ или по други уважителни причини не е изпълня-
вал работата, за която е сключен договорът.
Трудовият договор се смята за окончателно склю-

чен, ако не бъде прекратен от страната, в чиято пол-
за е бил договорът за изпитателен срок.
Справка:
Чл. 70, ал. 1 – 5 от Кодекса на труда
Чл. 71, ал . 1, ал. 2 от Кодекса на труда

До 15-ти февруари: 
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от 

производител/ вносител 
на фискални устройства 
за разчетени фискални па-
мети  през месец януари.

2. Подаване на данни от 
производител/вносител 
на фискални устройства 
за сервизните техници, 
имащи право да извърш-
ват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, 
преминали обучение и получили сервизен ключ през 
месец януари.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец януари.

4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски 
файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с 
документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ 
информация за направените в електронния магазин 
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/ус-
луги през месец януари. 
До 20-ти февруари:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
януари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец януари за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, направени през месец януари, когато 
пълният размер на начислените от работодателя дохо-
ди от трудово правоотношение за този месец не е из-
платен до 25 февруари.

3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на предходната го-
дина на данъка, удържан при годишното облагане на 
доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, 
ал. 5 от ЗДДФЛ. 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2021г.

Въпрос: Здравейте, от понеделник 01.02.2021г. 
имам постоянна висока температура, остро 
стомашно разстройство, болки в главата, очите. 
Болка в ставите и мускулите. Обадих се на личния 
си лекар, като същият ми заяви, че направления 
няма. Заяви ми да си платя 120лв. на частно. Как 
да постъпя? Имам и двама близки роднини, с кой-
то съм бил контактен 29.01.2021 с положителен 
тест за КОВИД19. 
Отговор от НЗОК: Когато с акт на министъра на 

здравеопазването са въведени противоепидемични 
мерки на територията на цялата страна, общопрак-
тикуващият (личният лекар) има право да издава 
„Направление за медико-диагностична дейност“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 4) за извършване на ВСМДИ 
„Полимеразна верижна реакция за доказване на 
COVID-19“ на здравноосигурени лица от неговия 
регистър, обърнали се към него по повод на оплак-
вания, свързани с COVID-19 (независимо от начина, 
по който става това).
Ако Вашият личен лекар прецени, че е необходимо, 

може да Ви издаде, вкл. на хартия, направление за 
PCR-теста.
Изследването може да се назначи и извърши и с 

направление (бл. МЗ-НЗОК № 4а), издадено от лекар 
служител в регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Въпрос: Баща ми е неподвижен от почти една 
година след прекаран инсулт и живее в село. До 
края на месеца трябва да представим докумен-
ти пред ТЕЛК. 1.Етапна епикриза от невролог  
и 2. Консултация с кардиолог, който трябва да 
направи ЕКГ, холтер и ехокардиография. Лекар 
кардиолог, който да прави домашни посещения в 
момента няма . Въпросът ми е: Какво трябва да 
направим ние от тук нататък, в безизходица сме. 



НЯКОЛКО СЪВЕТА ДА ЗАПАЗИМ
ПОДПРАВКИТЕ И БИЛКИТЕ ДЪЛГО 

Свежите билки и 
подправки и тех-
ните изпълващи 
аромати са сред 
неповторимите 
вкусове на лято-
то. Всеки обича 
неподправения им 
мирис, смесен с 
този на зеленчу-
ците в салатата, или апетитното им ухание в ястията. 
Когато е лято, е лесно да им се насладим, но ако решим 
да съхраним аромата им и за по-студените месеци, 
нещата стават малко по-сложни. Но не и невъзможни.
Ето няколко съвета как да запазим подправките и бил-
ките и удоволствието от тях за по-дълго:
Номерът да ги съхраняваме в хладилника
Всеки се е сблъсквал с неприятната изненада да намери 
връзката си с пресни подправки увехнала и загубила 
аромата, въпреки че е била купена предишния ден. Ко-
риандърът е пожълтял, босилекът е почти изсъхнал… 
Но това е логично, билките са крехки и имат нужда 
от вода, за да живеят, иначе изсъхват. За да запазят 
свежестта си и вкусът им да остане непроменен по-
дълго време, има един много прост трик - достатъчно 
е да изплакнете връзката лук или магданоз и добре да 
ги завиете в мокра абсорбираща хартия. След това ги 
сложете в пластмасов плик или в херметическа кутия и 
ги поставете в отделението за зеленчуци в хладилника.
Ако оставите влажната хартия (трябва да я напоявате 
с по малко вода всеки ден), ще можете да съхраните 
билките си поне седмица.
Как да изсушим билките и подправките

Може и да не се 
сещаме често, но 
повечето  от  под-
правките  могат 
да се използват и 
изсушени, защото 
и тогава запазват 
уханието си. Това 
е така, защото аро-

матизиращата им мощ става по-концентрирана, след 
като веднъж са изсушени. За да съхраним за поне една 
година мащерка, чубрица или риган, имаме две опции:
- традиционно сушене - веднъж изплакнали подправ-
ките, можете да ги съберете на букет, да ги завържете 
и да ги закачите с листата надолу на проветриво, за 
предпочитане тъмно и топло място. Билките ви трябва 
да се изсушат след две седмици. След това може да ги 
сложите в херметическа кутия или в буркан, на клончета 
или на листа;
- сушене във фурната - за да ги изсушите във фурната, 
разстелете подправките си върху тава и включете на 
ниска температура (40 до 50°), оставяйки вратичката 
на фурната полуоотворена. Ще разберете, че билки 
са изсушени, когато се късат между пръстите ви. За 
още по-бързо сушене, може да ги разстелете между 
два листа от абсорбираща хартия и да ги сложите в 
микровълновата печка на максимална скорост за 60 
секунди. Ако и след това не са се изсушили, включете 
ги за още 30 секунди.
Съхранение на подправки и билки чрез замразяване
Най-добре е да замразите под-
правките и билките веднага след 
като са набрани, защото точно в 
този момент те са най-вкусни и 
полезни. Преди да ги замразите, 
ги измийте с бистра вода и след 
това ги подсушете с кърпа.
След това отделете листата на подправките, нарежете 
стръковете лук, защото ще ви е по-лесно да ги използвате 
после, и ги замразете в херметическа кутия или плик с цип.
Един ултра практичен трик: пликче за лед. Достатъчно е 
да напълните пликчетата с нарязаните на ситно подправ-
ки и да добавите малко вода - това ще направи ароматните 
ледчета готови за използване. Водата дори може да бъде 
заместена със зехтин, така ще е още по-вкусно.

ОСНОВНИ  ПРОБЛЕМИ  ПРИ  ОТГЛЕЖ -
ДАНЕ  НА  РАЗСАД  ЗА  ПАТЛАДЖАН  

Патладжанът е топлолюбиво растение и много бав-
норастящо, затова се налага да се сее много по-рано 
от останалите зеленчуци. Семената започват да про-
растват при температури над 15 градуса по Целзий, а 
оптималната температура за развитие е 20-22 градуса. 
Процесът на прорастване отнема поне 18-25 дни. Сеит-
бата на семената за ранно полско производство започва 
от края на януари до 15-20 февруари, а за средно ранно 
производство - до средата на март.
Семената се сеят на дълбочина 1-2 см в редове, от-

стоящи на 7-10 см, а между растенията 3-4 см. Патла-
джанът е култура, която  трудно понася пикирането и 
се възстановява много бавно. По-добре е разсадът да 
се отглежда без пикиране – семената се сеят в отделни 
контейнери с диаметър 10-12 см и височина 12-15 см.
До появата на пър-

вите поници се под-
държа температура 
22-25 градуса, а след 
това се намалява до 
периода на масово 
поникване – дневни 
16-18 и нощни 10-12 
градуса.
Добре е да познава-

ме проблемите, възникващи при отглеждане на разсада 
за патладжан, за да не бъдем изненадани.

1. Разсадът спира да расте след пикиране – това е 
обичаен процес поради факта, че кореновата система е 
много чувствителна. Тя трябва да се пази от наранява-
не, защото не се възстановява. Необходими са поне 10 
дни за адаптиране на растенията. Процесът може малко 
да се ускори ако се използват стимулатори за растеж, а 
най-добро решение са торфените контейнери.

2. Разсадът повяхва и ако това се дължи на липса на 
влага – ситуацията не е толкова лоша. Патладжанът е 
влаголюбива култура и младите растения се нуждаят от 
по-често поливане. Желателно е да се използва хладка 
вода и да се пазят листата от мокрене. Когато почвата е 
влажна и разсадът губи своя тургор, това е симптом за 
гниене на корените – наложително е спешно премест-
ване в нова дезинфекцирана почва.

3. Сечене – това е истинска чума за разсада. Нало-
жително е да се отстранят болните растения, защото те 
не могат да бъдат спасени. Преустановете поливането 
и поръсете по възможност почвата с пепел, а стъблата 
напръскайте с Превикур (2 мл на 1 л вода).

4. Хипотермията на корените създава сериозни про-
блеми за развитието на разсада. Преохлаждане на ко-
реновата система може да възникне по различни при-
чини – поливане със студена вода, течение, поставяне 
на контейнерите върху метални подложки или щендери 
и др. Корените при тази ситуация не са в състояние да 
доставят необходимите количества влага и хранителни 
вещества към по-топлите надземни части.

5. Пожълтяване на листата – ако това са семеделните 
листа, то тогава няма място за притеснение. Когато всич-
ки листа започнат да жълтеят – това е сигнал, че разсадът 
се нуждае от незабавно подхранване и е желателно да се 
прави на всеки две седмици. Фосфор и калий са необхо-
дими за кореновата система и азот за надземната маса. 
Пожълтяване на листата може да се получи и при недос-
тиг на магнезий, защото патладжанът е сред любителите 
на този хранителен елемент. Препоръчва се използва-
нето поне веднъж на магнезиев сулфат или комплексен 
тор, съдържащ магнезий, защото той е отговорен  и за 
усвояването на фосфора и калция.

6. Жълти петна по листата – най-често това е после-
дица от слънчево изгаряне. Ще се възстановят сами, но 
за ускоряване на процеса е необходимо да подхраните 
разсада с карбамид (30-40 г на 10 л вода).
Приблизително подобна реакция се получава и при 

недостиг на калий, но в този случай листата изгарят по 
периферията (нарича се периферно изгаряне). Доста-
тъчно е разсадът поне два пъти да се подхрани с малки 
количества калиева селитра или калиев сулфат.
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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                                                                                                              

- Маро, помниш ли как едно време, като загубих 
всичките си пари на покер и всички ми се смяха, 
ти бе до мен?

- Помня, скъпи!
- А, помниш ли как, когато катастрофирахме и 

един месец бях на легло, ти пак бе до мен?
- Помня, любими!
- А, помниш ли как, като започнах частен бизнес 

и после фалирах, ти пак бе до мен?
- Помня, Рангeле!
- И сега, като 1 година  бях в кома, ти пак си 

до мен...
- Да, скъпи.
- Знаеш ли какво си мисля, Маро..Мара умилена:
- Какво, любов моя?
- Aми, страшен карък ми носиш ма Маро!

СЕДЕФЧЕ
RUTA GRAVEOLENS L.   
Описание: Многогодишно тревис-
то растение с характерна неприятна 
миризма. Стъблата са прави, в 
основата вдървеняващи, голи, раз-
клонени, 15-60 см високи. Листата 
са последователни. Цветовете са 
жълти, събрани в рехави щитовид-
ни съцветия. Плодът е 4-5 гнездна 
разпуклива кутийка. Цъфти през 
май-август.
Разпространение: Расте по сухи, 
каменливи и скалисти места, из 
храсталаци и редки гори по Черноморското крайбре-
жие, Североизточна България, Дунавската равнина, 
Източните и Средните Родопи и в Тракийската низина 
до 400 м надморска височина. Култивира се често и 
като декоративно растение в цялата страна.
Употребяема част: Използват се цъфтящите връхни 
клонки.
Лечебно действие: Нервноуспокояващо и болко-
успокояващо действие, усилва храносмилателните 
процеси. Притежава и хипотензивен ефект.
Приложения: • при неврастения, хистерия, нервно 
сърцебиене, виене на свят
• при епилепсия - като помощно средство
• при някои очни заболявания, стомашно-чревни 
заболявания, хемороиди, кожни обриви
• външно: при ревматични болки, подагра, ишиас, 
лумбаго
• растението е отровно, да не се приема продължи-
телно и без лекарски контрол
• В българската народна медицина седефчето се из-
ползва при анемия, припадъци, стомашни и чревни 
болки, глисти, болезнена менструация, диария, от-
слабнало зрение, прилив на кръв в главата, изпаднало 
задно черво, нервна и полова слабост.
Външно приложение: За налагане на лапи при 
ухапване и ужилване от насекоми, изкълчване, рев-
матизъм, за жабурене при възпаление на венците. 
Настойка от билката в силна ракия (1:10) се препо-
ръчва за разтривка при подагра, ревматизъм, ишиас, 
натъртване, ставни болки, лумбаго. Пресен сок се 
употребява за капване при възпаление на външното 
ухо, за компреси при преумора на очите.
Вътрешно приложение: 1 ч.л. от билката се слага 
в 400 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди 
ядене, 4 пъти дневно.
Внимание! Да не се употребява при бременност! При 
допир растението може да предизвика раздразнения 
на кожата и слизестите части. В по-големи дози бил-
ката е отровна. Да се приема по лекарско предписание!

ДОМАШЕН ЛЕСЕН КРЕМ БРЮЛЕ  
Продукти:
• сметана – 1 л, живо-

тинска сладкарска
• жълтъци – 12 бр.
• захар – 200 г
• кафява захар – 60 г
• ванилия – 1 бр.
Начин на приготвяне:
Загряваме в тенджера 

на котлона сметаната, 
като прибавяме захарта 
и разбъркваме, докато се 
разтопи. Прибавяме и ванилията.
Разбиваме жълтъците, докато станат като крем.
Махаме сметаната и я охлаждаме.
Към охладената сметана прибавяме през цедка вни-

мателно жълтъците, като непрекъснато бъркаме.
Разпределяме сместа в купички.
Слагаме купичките в тава, в която наливаме вода до 

1/3 от височината на формите.
Печем крем Брюлето на водна баня на 160 градуса в 

предварително загрята фурна за 30 мин.


