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българското семейство. Въпреки че по време на Коледните празници честваме раждането
на Христос, той доказва, че е Син Божи именно, след като възкръсва на третия ден.
Възкресение Христово отразява в най-пълен вид християнската догма, а именно – вярата във възкресението на праведниците в един по-хубав свят. На този празник християнската религия чества връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след като е
разпънат на кръста и погребан. Жените мироноски откриват празния гроб, а Христос се
явява на Мария Магдалина и на апостолите.
Интересното е, че събитията на Великден се случват около еврейския празник Пасха.
Пасхата също е свързана с лунния календар и подобно на Великден всяка година променя
датата си, но има правило, според което той не може да се празнува заедно с еврейския
празник, а в неделните дни около него. Принципът на определяне води началото си от
Първия вселенски събор през 325 година и се приема, че се празнува от всички християни неделята след първото пълнолуние на пролетното равноденствие. Разминаването в
датите, на които католици и православни честват празника пък идва от това, че първите
следват Григорианския календар, а вторите – Юлианския.

Християнската общност в Сатовча по традиция се покланя пред Плащаницата – платът, с който е било завито тялото Христово след свалянето му от кръста, в знак на почит
и признание към саможертвата му, с която изкупва човешките грехове. На този ден, на
вечерната молитва в храма в Сатовча, те съпреживят Христовите страдания, смъртта и погребението му, а ден след това се радват на Възкресението му. Както традицията повелява,
през празничните дни християните в Сатовча посещават близките си. Подносят им великденски козунаци и боядисани яйца в червено. Това е жест за обич и уважение към тях,
преклонение към Божия Син и спазване на изконния му завет да се обичаме един друг.
Хората намират сила да се извинят за грешната си постъпка, но в присмехът си околните
не забелязват разкаянието в очите на съгрешилия. Въпреки всичко, най-важното е чувството
в сърцето ти, неподвластно на обстоятелства, готово да приеме и да отвърне на всяка обич.
Този, който се жертва за другите, се е докоснал до откровението и всяка негова дума е като
блага вест, а всяка негова постъпка предизвиква майчина радост, бащинска гордост. Вярата
никога няма да загуби своята магична сила да ни сплотява, ако я запазим чиста в сърцата си.

Срокът
кът за съставяне на
техническите паспорти
на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост се удължава до 31
декември 2024 година.
Това предвиждат промени в Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите
паспорти на строежите,
качена за обществено
обсъждане. Досега срокът за паспортите на сградите беше до 2022 година.
Причината за удължаването на срока са множеството публикации и коментари в пресата и запитвания от граждани през последната половин година, които споделят, че в условия на висока степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и от извънредните последици от нея,
няма да могат да се справят времево и финансово с крайния срок за съставяне на технически паспорти, който в действащата наредба е до 2022 г.
От влизане в сила на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти
на строежите през 2007 г. сроковете са променяни 3 пъти като основните
мотиви за това са свързани с липсата на средства за съставянето на технически паспорти за съществуващи строежи, пише в мотивите.
Там се напомня, че през 2021 г. Република България прие нова дългосрочна стратегия за обновяване на националния сграден фонд до 2050г.,
в която мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване следва да
бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве
и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво
използване на природните ресурси.
По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
към месец април 2021 г. в Кадастралната карта и кадастралните регистри
са регистрирани общо 2 763 240 брой нови и съществуващи сгради, за
10 803 бр. (0,39%) от които има предоставени копия на техническите им
паспорти.
Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2 200, което в относителен дял е
под 0,11 %. До 2050 г. се предвижда да бъдат обновени 60% от жилищния
сграден фонд и близо 17% от нежилищния, като площта на обновените
сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45%.

Във връзка с получено от „Водоснабдяване и канализация“ -ЕООД - Благоевград писмо,
относно извършване на планова профилактика (почистване и дезинфекция) на водопроводните мрежи и съоръжения на територията на община Сатовча, приложено предоставяме Ви
график по населени места и часове, в които ще бъде нарушено водоподаването.
ʻ̨̭̖̣̖̦̌
ʿ̨̛̖̬̔ ̭ ̨̦̬̱̹̖̦̌ ̨̨̨̪̦̖̏̔̔̌̏̌
̨̥̭̯́
̏ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̯ 10.05.2021 ̨̛̦̐̔̌ ̨̔ 04.06.2021 ̨̛̦̐̔̌
ˁ̸̨̯̌̏̌
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌10.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌11.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʶ̛̬̱̣̍
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌11.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌12.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʪ̨̣̖̦
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌17.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌18.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʽ̛̭̦̌
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌18.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌19.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʶ̸̨̦̌
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌20.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌21.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʦ̡̨̨̛̣̦̌̏
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌25.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌26.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʮ̨̛̙̖̏
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌26.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌27.05.2021̨̛̦̐̔̌
ˇ̨̨̻̬̐̏
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌27.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌28.05.2021̨̛̦̐̔̌
ʦ̡̨̻̣̭̖̣
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌31.05.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌31.05.2021̨̛̦̐̔̌
ˁ̣̺̖̦̌
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌01.06.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌02.06.2021̨̛̦̐̔̌
ʿ̣̖̯̖̦̌
ʽ̯08:00̸̭̦̌̌̌02.06.2021̨̨̛̦̐̔̌̔17:00̸̭̦̌̌̌04.06.2021̨̛̦̐̔̌
Важно! По време на профилактиката на водопроводната мрежа и съоръжения в конкретното населено място водата не е годна за питейно-битови нужди, за което неудобство „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград се извинява на всички абонати.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Уважаеми жители на община Сатовча, приемете моите и на екипът ми поздравления и пожелания по случай предстоящите празници:
• Ден на храбростта и българската армия -6-ти май,
• Ден на земеделците в България – 6-ти май,
• Ден на община Сатовча – 6-ти май и
• Християнският празник – Гергьовден – 6-ти май.
На всички жители и гости на община Сатовча, ветерани от войната
и служители на българската армия, на всички земеделци и именници
пожелавам здраве и дълъг живот, спорна работа, богата реколта, късмет
и щастие в семействата и благополучие по домовете.
Нека бъдем отговорни! Нека да се пазим взаимно, както себе си, нашите близки, така и околните!
Бъдете здрави и се пазете!
д–р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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4 Май 2021 година, Вторник,
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гунди. Централният нападател е
заслужил майстор на спорта и носител
на сребърен Орден на труда през 1965 г.
Играе в детския, а след това и в юношеския отбор на Левски. Печели шампионската титла с юношите през 1960 г. и
1961 г. Седемнадесет годишен е приет в
първия отбор на Левски през 1960 г. От
1961 до 1963 г. той играе в пловдивския
Ботев, където става носител на Купата на
България през 1962 г. След като се завръща в Левски, Аспарухов печели три
шампионски титли и три купи на България. Гунди играе в 245 мача за първенството, в които отбелязва 150 гола. Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските
клубни турнири - 12 гола за КНК и 7 гола за КЕШ. С националния отбор на
България е играл 50 мача и отбелязва 19 гола. Взема участие в три световни
първенства: в Чили, Англия и Мексико. Георги Аспарухов - Гунди е първият
българин, отбелязал гол на Англия на Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при
автомобилна катастрофа. Заедно с Никола Котков, негов близък приятел, който
се вози в същия автомобил.
5 Май 2021 година, Сряда,
Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от
създаването в Лондон на 5 май
1949 г. на структурата - Съветът
на Европа. Консултативната
европейска политическа организация обединява 40 европейски
държави. Целта й е да поддържа
основните принципи на правата
на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона и да повишава жизнения стандарт на
гражданите на Европа. Структурата на Съвета на Европа включва Комитет на
министрите, Парламентарна асамблея (286 членове) и Конгрес на местни и
регионални власти. Към 1999 г. организацията има сключени 165 международни
конвенции. Азербайджан, Армения, Беларус (прекратен 1997г.), Босна, Грузия
са със статут на “специално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и
САЩ са наблюдатели.
6 Май 2021 година, Четвъртък,
Ден на храбростта и Българската армия
Денят на храбростта - 6 май, започва да се
чества в Българската армия още с нейното
създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 г.
княз Александър Батенберг учредява военния
орден „За храброст“ - отличие, с което се
удостояват извършилите подвизи на бойното
поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата година се постановява честването на празника.
До подписването на Ньойския договор Денят на бойната прослава се чества
отделно на 27 ноември (победата на Българската армия в боевете при Сливница
в Сръбско-българската война от 1885 г.). През 20-те години този празник се
обединява с отбелязването на Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на
храбростта и победите е обявен за боен празник на войската. За първи път при
честването на Гергьовския празник през 1937 г. тържеството започва от предната
вечер със заря, дотогава тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в
честването на празника на Българската армия е прекъсната. В най-ново време
Великото народно събрание определя за празник на войската 23 август - денят
на боевете при Шипка. Две години - 1991 и 1992, българските воини честват
този ден като свой празник. През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27
януари, 6 май отново заема мястото си в празничния календар на армията като
Ден на храбростта и празник на Българската армия.
На 6 май имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означава земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, Гиргина,
Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.
Професионален празник на етнографите в България
За първи път се отбелязва през 1975 г. като Ден на етнографите в България.
Като празник се отбелязва от 1984 г. На този ден се прави среща на етнографите
в Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“, край Габрово.

Ерген с къща и кола
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

9 Май 2021 година, Неделя,
Свети Николай Летни (Летен Никулден)
Християнската църква тържествено отбелязва летния
Никулден, празникът съществува още от ХI век и е свързан
с пренасянето на светите мощи на Николай Чудотворец от
балканските земи в италианския град Бари. Св. Николай
се родил през втората половина на III в. в Патара, град
в малоазийската област Ликия и още от детски години
проявявал истински християнски добродетели. По-късно
Свети Николай става архиепископ на град Мира в Ликия
(Мала Азия), умира на 6 декември 342 г. (Зимен Никулден) и светите му мощи се пазели в града до 1087 година.
През управлението на византийския император Алексий
I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от град Мира в град
Бари, център на южно италианската област Апулия. Там живеело многобройно гръцко
население. Светите мощи били тържествено посрещнати от епископи, свещеници и възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е установен днешният празник, наричан у нас
„летен свети Никола“. Според народния календар, на този ден жените не трябва да хващат
игла през деня, защото „дупчат“ светеца в очите и ще се разболеят от „очибол“. Денят
е посветен на Св. Никола - Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита година. В
негова чест се коли мъжко животно за курбан, за да се предпази реколтата от градушка.
Ден на Европа
Обявен на срещата на високо равнище на Европейската общност в Милано, Италия
(28-29 юни 1985). Честването му се свързва с речта на министъра на външните работи на
Франция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, Франция, с която се полагат основите на
европейската интеграция. В България се отбелязва с Постановление 54 на Министерския
съвет от 29 март 2005 г

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 30.04.2021 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ - 7ɆȿɋɌȺ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ "ɍɱɢɬɟɥ"),ȼɢɫɲɟ (ɉɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ "ɍɱɢɬɟɥ")
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ)
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ / Ɉɛɳɨ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ (ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ.)
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 40 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɦɚɝɚɡɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬ ɦɟɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɳɚɦɩɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɢɥ
ɋɪɟɞɧɨ
ɇɚɫɬɪɨɣɱɢɤ ɧɚ ɲɩɪɢɰɦɚɲɢɧɢ ɢ ɫɪɨɞɧɢ ɧɚ ɬɹɯ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
ɋɪɟɞɧɨ,Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА: ДУМИТЕ СА КАТО ПЕРА, РАЗПИЛЕНИ ОТ ВЯТЪРА

Един ден млада жена обидила най-добрата си
приятелка, като се държала грубо и неучтиво с
нея. Тя веднага съжалила за постъпката си, но
било прекалено късно. Приятелката й не желаела
да й прости. Каквото и да опитвала младата жена,
усилията й били напразни.
В стремежа си да поправи стореното тя отишла
при най-възрастния мъдър мъж в града за съвет.
Старецът я изслушал търпеливо, за да разбере
колко сериозна е младата жена и колко силно иска
да й бъде простено.
Той й обяснил, че понякога за да поправим
грешките си, трябва да положим наистина големи
усилия. Затова я попитал: “На какво си готова, за
да изкупиш вината си?” Отговорът бил: “На всичко!”
Като чул горестите й вопли, старецът усетил
колко е голямо отчаянието й и осъзнал, че трябва
да й помогне не само да разреши проблема, но и
да промени характера си.
– Две неща са нужни, за да постигнем желаната
промяна – казал той. – Първото е доста трудно.
Вземи най-големите си възглавници с птичи пух
и пробий малка дупка във всяка от тях. После,
преди да изгрее слънцето, остави по едно перо на
прага на всяка къща в града. Когато свършиш, се
върни при мен. Тогава ще ти кажа каква е втората
ти задача.
Младата жена се забързала към къщи, за да
изпълни заръката, макар че й било мъчно за възглавниците, понеже били доста скъпи. Цяла нощ
бродела в студа от врата на врата и внимавала
да не пропусне някоя. Пръстите й замръзнали, а
острият вятър пълнел очите й със сълзи. Тя тичала
през тъмните улици, щастлива, че има нещо, което
ще й помогне да върне доверието на приятелката
си. Когато небето започнало да просветлява, тя
оставила последното перо.
На изгрев слънце жената се върнала при стареца. Била изтощена, но щастлива, че усилията й ще
бъдат възнаградени.

– Възглавниците са празни. Пред прага на всеки
дом оставих по едно перо.
– Сега – казал й старецът – се върни и отново
напълни възглавниците с перата. Тогава всичко
ще бъде както преди.
Жената била потресена от чутото.
– Това е невъзможно! Вятърът отнасяше всяко
перце в момента, в който го оставях пред къщата!
Ти не ми каза ,че ще трябва да събирам перцата
обратно! Ако това е втората задача, то тя е неизпълнима и нищо няма да бъде както преди!
– Права си – казал старецът. – Никога не забравяй, че всяка от думите ти е като перо, отнесено от
вятъра. Веднъж изречена, никакво усилие, независимо колко е сериозно и колко дълбоко от сърцето
ти идва, не може да я върне обратно.
Подбирайте думите си добре и мислете, преди да ги изречете, особено пред
онези хора, които истински обичате!
Това, което мислим, и думите, които
изричаме, изграждат преживяванията ни.
Променяйки думите и мислите, ще
установите промяната в живота си.
Пътят за упражняване на контрол над
живота преминава през контрол над думите и мислите. Никой друг не мисли чрез
нашия ум, освен ние самите.
Променете думите си. Променете Ума
си и ще промените живота си.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
С КАКЪВ ОБРАЗЕЦ СЕ КАНДИДАТСТВА
ПО МЯРКА 14 ?

Кандидатстването по мярка 14
за хуманно отношение е до 14
май, а образецът
за заявление за
подпомагане за
Кампания 2021 е
публичен.
Какви директни плащания предстоят и какви заявления се приемат през месеца?
По мярката земеделските стопани могат да бъдат
компенсирани за направените от тях допълнителни
разходи, свързани с отглеждането на едри и дребни
преживни животни. Бюджетът на финансовата помощ
е 14 032 902 евро. Изискванията и документите са
разписани в Наредба 4 от 8 август 2017 г. за прилагане
на мярка 14. Нейните последни поправки са в сила от
26 февруари 2021 г. и се изразяват в следното:
• По-високи нива на подпомагане, приложими
за Кампания 2021 и след нея, посочени в чл. 8 от
Наредба 4;
• При промяна на обстоятелствата в становището,
издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, се
прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
• Заявлението за подпомагане/плащане е по образец, който се одобрява всяка година от изпълнителния директор на ДФЗ и се публикува на страниците
на Фонда и на Министерството на земеделието. Отменя се Приложение 4, което съдържа досегашния
образец на заявление.
Финансовата помощ за едри преживни животни
се дава за осигуряване на не по-малко от 10% над
задължителния стандарт за свободна подова площ
при индивидуално отглеждане, както и за свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна
възраст и/или биволи за минимум 160 дни годишно,
от които 40 дни могат да бъдат на двора на животновъдния обект при осигурен минимум 120 дни за
свободно пашуване. Никъде не се уточнява дали направлението има значение.
Друг интересен момент е, че в началото на миналата година беше променена Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти. В нея вече се говори за пасищно регистриран животновъден обект по член 137. Любопитно
е дали двата нормативни акта са синхронизирани и
дали стопанство, което изпълнява условията за един
пасищно регистриран животновъден обект по чл.
137, може да кандидатства.

ОТЧИТАНЕТО НА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА
ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОЛУЧИЛИ
ПОДКРЕПА С ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЩЕ СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ ИСУН

Всички предприятия,
получили подпомагане с
оборотен капитал заради
временните противоепидемични мерки, ще отчитат
използваните средства през
модула „Комуникация с
УО“ на Информационна
система за управление и
наблюдение на средствата
от ЕС в България (ИСУН
2020). Отчитането ще се
осъществява еднократно и когато лицата са получили
средства по първа и втора фаза, като и за двете схеми,
по които са подавани заявления BG16RFOP002-2.095
за основните и BG16RFOP002-2.097 за допълнителните данни, отчитането ще става чрез комуникация към подаденото и одобрено заявление в схема
BG16RFOP002-2.095.
За улеснение на отчитането след 6 май 2021 г. в
модула „Комуникация с УО“ ще е налична опция за
изпращане на комуникация с наименование „Отчитане“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще
трябва задължително да подаде Отчет от краен ползвател на помощта по схема за набиране на заявления
за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки“ по ОПИК и Декларация
за липса на друго публично финансиране. Подаването
на двата документа е задължително условие за изпращане на комуникацията, като е необходимо същите да
бъдат коректно приложени към съответното описание
в падащ списък на подаваните документи в комуникацията. При необходимост предприятията ще могат
да подадат и други документи със свободно описание.
Всеки от подаваните документи е необходимо да бъде
подписан с КЕП от представляващ предприятието
или да бъде подадено сканирано копие на документа,
подписан на хартия.
Повече информация за отчитането на използваните
средства, сроковете за подаване на отчетите и образците на документите може да видите в рубриката
„Отчет на дейността“.

КОГА МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ
С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Върховният касационен съд прие тълкувателно решение по
въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор от
работодателя.
В него върховните съдии тълкуват три от хипотезите в чл.
328 от Кодекса на труда, при които работодателят може да
уволни свой служител с предизвестие – при липса на качества
за ефективна работа (т. 5), когато не притежава необходимото
образование или квалификация (т. 6) и при промяна на изискванията за длъжността (т. 11).
Според него:
1а. Не е налице основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за
прекратяване на трудовия договор, ако при сключването му
работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална
квалификация за изпълняваната работа.
1б. Налице е основанието за прекратяване на трудовия
договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато при сключването му
работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална
квалификация за изпълняваната работа.
2. Основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ е промяната на всички изисквания
за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.
3. В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ работодателят е длъжен да посочи
липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като
посочи начина, по който работникът се справя с възложената
работа.
Тълкувателното дело е образувано поради наличието на
противоречива съдебна практика при прилагането на посочените разпоредби от Кодекса на труда (КТ) от различни състави
на Върховния касационен съд (ВКС).
В мотивите на тълкувателното решение се казва, че сключването на трудов договор при начална липса на изискванията
на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуване на самия договор, а преценката на работодателя,
че определен кандидат може да изпълнява възложената работа в интерес на предприятието е възможно да бъде оправдана
от гледна точка на професионалния опит на работника или
служителя на същата или сходна позиция или от липсата на
друг кандидат за вакантната длъжност.
Според върховните съдии, ако работодателят се е съгласил,
че притежаваните от работника или служителя образование и/
или квалификация не представлява обективна причина за изпълнението на трудовата функция при сключване на трудовия
договор, но впоследствие е прекратил трудовото правоотношение поради липсата им за заемане на съответната длъжност, работодателят всъщност ще се позовава на въведените
от него изисквания при приемане на работа, за които самият
той е приел, че не са били пречка да се изпълнява трудовият
договор.
Позоваването от работодателя в тези случаи на основанието за прекратяване на индивидуалния трудов договор по чл.
328, ал. 1, т. 6 от КТ за липса на изискуемите образование и/
или професионална квалификация ще противоречи на общия
принцип, установен в чл. 57, ал. 2 от Конституцията, да „не се
допуска злоупотреба с права и тяхното упражняване, ако то
накърнява права и законни интереси на другите“, поради което
следва да бъде отречено.
Когато при сключване на трудов договор с работодател, който се е съгласил, че притежаваните от работника/служителя
образование или професионална квалификация са достатъчни
за изпълняваната работа, но бъде установено, че изискванията за заемане на съответната длъжност са нормативно установени, което прави невъзможно запазването на трудовото
правоотношение, работодателят може да поиска договорът да
бъде обявен за недействителен с иск по чл. 74 от КТ.
Според върховните съдии, докато не бъде обявена недействителността на трудовия договор с влязло в сила решение
на съда, ще е налице действително правоотношение, което
може да бъде прекратено от работодателя на всяко едно от
изчерпателно изброените основания за прекратяването му,
включително и на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ.
В тълкувателното решение се посочва, че същественото
различие в основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и
т. 11 от КТ се проявява по отношение на правните последици
при прекратяване на трудовия договор. Само в хипотезата на
чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят трябва да съблюдава
разпоредбата на чл. 333, ал. 1 от КТ, която установява предварителна закрила при уволнението на определени категории
работници и служители.
Ето защо, когато работникът или служителят попада в обхвата на случаите, при които прекратяването на трудовия договор от работодателя е възможно само след предварително
разрешение от Инспекцията по труда, е необходимо да бъдат
разграничени хипотезите на чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от КТ, се
казва в мотивите на ОСГК.
Със законодателна промяна от 1992 г. се приема ново основание за прекратяване на трудовия договор от работодателя с
предизвестие – по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ, което не дублира
съществуващото от 1986 г. уволнително основание по чл. 328,
ал. 1, т. 6 от КТ, а въвежда изцяло ново, различно основание
за прекратяване на трудовия договор, при промяна на изискванията за изпълняваната работа, извън тези за образование
или професионална квалификация.
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ има предвид промяна на всякакви други изисквания, но не и на тези за образование и професионална квалификация, тъй като по отношение
на тях съществува нормата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ. „Ето
защо в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ промяната се
отнася конкретно до изискванията за образование и професионална квалификация, а в другата хипотеза по т. 11 – каквито и
да са други професионални изисквания – трудов стаж, допълнителни нови знания и умения, но без да се променят изискванията за образование и професионална квалификация, т. е.
всички останали изисквания, необходими за изпълнението на
трудовата функция“, пише в тълкувателното решение.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАЙ 2021г.
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 телефонна или друга електронна съобщителна
услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Въпрос:Трябва ли да плащам потребителска такса
при изписване на лекарства по рецептурна книжка?
Отговор от НЗОК: Преди предписване на лекарствени
продукти лекарят е длъжен да извърши преглед/консултация, което се документира в амбулаторния лист и се
удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице. За
оказаната медицинска помощ, съгласно Закона за здравното осигуряване, здравноосигуреното лице дължи само
потребителска такса за прегледа, освен ако не е освободено от нея. Следователно не би следвало да се изисква
заплащане/доплащане от пациента за предписване на
лекарства от лекаря, който работи по договор с НЗОК.
Въпрос: Когато се ползва направление от личен
лекар за гинекологичен преглед, то покрива ли ултразвуково изследване или трябва да се заплаща отделно?
Също така включва ли това направление изследване
на цитонамазка или тя се заплаща отделно и трябва
ли личния лекар да даде отделно направления за цитонамазка или за ултразвуково изследване?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща на специалистите
по акушерство и гинекология, сключили договор с НЗОК,
за вземане на материал за цитологично изследване (цитонамазка).
Взимането на материал за цитологично изследване e
включено в пакет „Акушерство и гинекология“, който
АГ-специалистът изпълнява по договор с НЗОК и се
заплаща от НЗОК, в зависимост от диагнозата. Ако
специалистът гинеколог Ви е издал направление за
изследването, в този случай заплащате в лабораторията
т.нар.цена „биологичен материал“.
От тази сума се освобождават единствено лицата без
доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове
за деца от предучилищна възраст и домове за социални
грижи. Специалистът по АГ назначава безотказно
един път за календарната година с направление (бл.
МЗ-НЗОК №4) изследването „Цитологично изследване
на две проби от цитонамазка от женски полови органи“
на здравноосигурени жени над 18-годишна възраст
от рискови групи „Злокачествено новообразувание на
шийката на матката“.
Когато става дума за извършване на задължителния
профилактичен преглед от личния лекар - веднъж
годишно със съответните прегледи и изследвания, в
зависимост от възрастовата група, в която попадате, в
прегледа е включено и изследване на онкопрофилактична
цитонамазка - за жените от 30 до 40-годишна възраст ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж
на 3 години. За целта личният лекар издава направление
към специалист по акушерство и гинекология за вземане
и изпращане на материал за цитонамазка.
Ехографският преглед (абдоминална ехография и
трансвагинална ехография) е включен в пакета дейности
на специалиста по акушерство и гинекология и Вие не
следва да заплащате за него.
Според върховните съдии необходимостта работодателят да
посочи фактическото основание за прекратяване на трудовия договор поради липса на качества се извлича от правилата за индивидуализация на волеизявлението, при отчитане значението на
принципите за защита на правото на труд и законоустановеност
на основанията за уволнение. В случая същественото съдържание на волеизявлението за прекратяване на трудовия договор от
страна на работодателя е основанието за прекратяване.
Чрез посочването му се постига нужната индивидуализация.
Основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал.
1, т. 5 от КТ е формулирано като общо оценъчно и неопределено
понятие – „липсата на качества за изпълнение на работата“.
Съдържанието му включва признаците: трайно неизпълнение
на трудово задължение в качествено, количествено или във
времево отношение, причинено от липса на знания, умения или
навици. Доколкото всяко отделно по вид неизпълнение, както и
всяка отделна липса на знания, умения или навици биха могли
да станат причина за прекратяване на трудовия договор, то за да
индивидуализира волеизявлението си при прекратяване на договора по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, работодателят следва да посочи
фактическата причина за прекратяването му.
За индивидуализация на волеизявлението е достатъчно в писмената заповед за прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ да се
изброят кои знания, умения или навици липсват или да се посочи
в какво се състои трайното неефективно изпълнение на работата.
И в двата алтернативни варианта се постига целта на закона и работникът или служителят могат да упражнят правото си на защита.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НАРОДНИ СРЕДСТВА
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРХОТ

Можете да се борите с
пърхота, както с медикаменти, така и с народни
средства. Разпространените шампоани срещу
пърхот съдържат различни вещества, сред
които цинк, селен, кетоконазол и селицилова
киселина.
Но каквито и да са медикаментите, те трябва често да се
сменят. Ето как можете да си помогнете сами в борбата с
белите прашинки по раменете.
Изплакване на косата първо и я подсушете леко.
Специалистите съветват да миете два пъти подред косата
си, като я изплаквате с кисел разтвор на вода и оцет.
Можете да използвате с подобна цел и лимонената вода.
Тя се приготвя от кората на четири лимона. Лимоните се
наситняват, добавя се литър вода и след това се варят 15
минути след кипване.
Главата трябва да се изплакне с изстиналата и прецедена
отвара.
С подобна цел можете да използвате и настойка от коприва и лукови люспи. На 1 чаша кипяща вода се слага 1
с.л. коприва. Настойката трябва да се охлади, прецеди и
след това да се използва.
Луковата настойка пък се получава, ако 50 грама лукови
люспи се варят в 1 литър гореща вода и се накиснат.
За измиване се използва и горчичена вода - смес от 1 с.л.
горчица и 1 литър вода.
След редовно изплакване не само пърхотът ще изчезне,
но и ще се появи красив блясък на косата.
РЕЗУЛТАТЪТ ОТ САДЕНЕТО НА ДВА
КОРЕНА ДОМАТИ В ЕДНО ГНЕЗДО
Засаждането на
два корена домати
в една ямка е метод,
който набира все
по-голяма популярност. Но в същото
време и обект и на
много спорове струва ли си или не
да се засаждат доматите по два в едно
гнездо и какво повече дава този метод? Независимо от
различните мнения тази технология дава добри резултати и си заслужава да бъде разгледана подробно.
Описание – плюсове и минуси
Този метод на засаждане не изисква особени знания
и умения – във всяка подготвена ямка се засаждат по
две растения.
Предимствата са:
– по-високи добиви на единица площ;
– плодовете съзряват по-бързо;
– икономия на място, подпори и други укрепващи
материали;
– плътното засаждане е много подходящо за по-топлите региони, защото защитава корените от прегряване под палещите слънчеви лъчи.
Методът има и определени недостатъци:
– необходимо е по-голямо количество посадъчен материал;
– прекаленото уплътняване може да доведе до „гъсталак“, което ще затрудни преминаването и поддържането на растенията;
– уплътненото засаждане изисква по-голямо внимание и грижи ( редовно колтучене при индетерминантните сортове и премахване на ненужните листа).
Какви сортове домати можем да садим по два корена заедно?
По два корена заедно можем да садим, както детерминантни сортове домати – така и индетерминантни,
но трябва да се има предвид факта, че всички те имат
своите специфични особености по отношение на поливане, подхранване, колтучене и др.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

В едно гнездо можем да засаждаме по две растения
само от един сорт. Това условие е много важно, защото незначителни несъвпадения могат да компрометират резултатите.
Подготовката на почвата преди засаждане на растенията не се различава от обичайното отглеждане на
домати. Дълбочината на ямките е 20-25 см, разстоянието между тях е 40-50 см, а разстоянието между
редовете е 50-60 см.
Всяко гнездо се пълни с вода и се изчаква да попие,
растенията се засаждат и отново се полива с около
литър на всяка ямка.
Разликата се състои само в това, че е необходимо
„усилено подхранване“ – като за две растения. Останалите операции по окопаване, разрохкване и мулчиране са идентични.
За детерминантните сортове не се налага по-особено формиране на растението – нищо по-различно
от обичайните грижи. При нискораслите сортове се
практикува и засаждане по три корена в едно гнездо,
но трябва да е съобразено със сортовите особености.
За индетерминантните сортове, за да се увеличи
плододаването, качеството и бързото съзряване, растенията се оформят по различен начин – всеки корен
се формира в две стъбла. Във всяко гнездо се образува храст с четири стъбла, хранещи се от два корена.
За тази цел се отделят от основното стъбло всички
колтуци, освен този, растящ под първата цветна китка. На основното стъбло се остават четири цветни
китки и връхната част се прищипва, а на страничното – три цветни китки и връхчето също се прищипва.
Практикува се и едностъблено формиране без прищипване, но плодовете остават по-дребни, а страничните разклонения се развиват по-активно.
За добро проветряване на растенията е нужно навременно освобождаване от долните и ненужни листа.
Обичайните грешки се свеждат до: много гъсто засаждане, ненавременно колтучене и недостиг на хранителни вещества.

ТАЙНАТА НА СОЧНИТЕ КЮФТЕТА

Кюфтетата са вкусни ястия от кайма, лук и подправки. Правят се, като се пържат или пекат на скара. В
България кюфтетата се правят от мазна кайма - свинска и телешка, в пропорция 60 към 40. Към мляното
месо най-често се добавя намокрена среда от хляб,
сол, зрял или зелен лук и яйце, след което каймата
се омесва добре, за да не се разпада кюфтето при
готвенето.
В зависимост от региона се добавят и различни
подправки като магданоз, черен пипер, чубрица и/
или кимион. В зависимост от рецептата в каймата
може да се добави и ориз, настъргани картофи или кашкавал. При
пържене кюфтетата предварително
се овалват в брашно.
В България кюфтетата са много
популярна храна. Но каква е тайната
на сочните кюфтета, на които всеки
нашенец се радва?
Месото
За да станат сочни кюфтетата, от
особено значение е месото, от което ще направите
каймата. Пропорциите са 60% свинска месо към 40%
телешко. Но за да са сочни, задължително трябва да
има и сланина.
Подправките
Друга важна част от рецептата за кюфтетата са подправките. Най-важната от тях е чубрицата. Кюфтета
без чубрица за българите не са кюфтета. Може да
сложите и черен пипер, кимион, лук, магданоз.
Бира
За да станат пухкави, има още една съставка, която
бихте могли да добавите към всички останали подправки, които слагате по принцип – става въпрос за бира.
Може и да ви звучи странно и да мислите, че бирата
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ВЕЧЕРНАТА ИГЛИКА ЛЕКУВА АКНЕ

Според древно
предание, богинята на нощта в
Индия подарила
вечерната иглика на хората, за
да лекуват с нея
всичките си болки. Растението е
известно и под наименованията нощна свещ, свещица, вечерна роза, върболика, а сигурно ще се срещнат и още наименования.
Името нощна свещ или вечерна иглика идва от факта,
че жълтите й цветчета се разтварят само през нощта
и за да са видими за насекомите светят с бледа флуоресцентна светлина. На височина, растението достига
от 30 до 150 см. Цъфтежът продължава от края на пролетта до края на лятото. Родното място на вечерната
иглика е Източна и Централна Северна Америка.
Действие и приложение. Маслото от семената на вечерната иглика се използва за намаляване на болките
и дискомфорта при предменструален синдром. Оказва
благоприятен ефект и върху кожата. Също така, лапи
от растението се прилагат при синини. Те подпомагат
заздравяването на рани, отоци и кръвонасядания. Листата на свещицата са годни за консумация и в миналото
са се използвали като листни зеленчуци.
Маслото от вечерна иглика се използва и за лечение на
екземи и други кожни раздразнения. Тя рехидратира и
успокоява зачервената и сърбяща кожа. Маслото може
да се прилага както локално, така и под формата на
таблетки за пиене.
Доказано е, че вечерната иглика леко понижава кръвното налягане, но може да увеличи времето за съсирване на кръвта. За това приемът й трябва да е съгласуван
с лекар. Не се препоръчва едновременния прием на
вечерна иглика и антикоагуланти (варфарин, аспирин).
Растението е неподходящо и за пациенти с епилепсия,
тъй като може да предизвика гърч.
Свещицата се прилага за лечение на акне. Гама-линоленовата киселина в растението се смята, че помага
при акне като намалява възпалението на кожата и
намалява броя на кожните клетки, които причиняват
лезии. Лечението на акне с капсули от вечерна иглика
се извършва по определена схема.
Химичен състав. Свещицата е източник на ценни
мастни киселини: омега-6-гама линоленова, линолова,
омега-9-олеинова, палмитинова, стеаринова, екозенова
киселини и др, витамин Е, витамин В6.
се консумира само с вече готовите кюфтета, но след като опитате веднъж, ще
се уверите, че не сте направили грешка. Когато омесите каймата заедно с
подправките и малко бира, трябва да я
оставите хубаво да поеме подправките.
Най-добрият вариант е да постои в
хладилник 1 ден. Чаена лъжичка кисело
мляко в каймата също ще свърши чудеса с вашите сочни кюфтета.

Скарата
Ако правите кюфтета на скара, трябва добре да нагреете предварително скарата. Ако не го направите,
рискувате да останат сурови. Ако е прекалено силна
скарата, ще ги изгорите отвън, а отвътре пак ще са ви
сурови.
Хляб
За повече пухкавост, докато месите каймата за
кюфтетата, сложете малко хляб. Използвайте средата
на хляба, а не кората, която е по-твърда. Като омесите
месото с хляба, го оставете да почине поне за ден на
студено, в хладилника. Така ще се получи хомогенна
смес, която при пържене няма да се разпада, а ще се
получи кръгло кюфте.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

Мутра седи в ресторант. По едно време вика
сервитьора и му казва:
- Намали малко климатика, че умрях от жега!
Сервитьорът си отива. След пет минути пак го
викат:
- Засили малко климатика, че умрях от студ!
Сервитьорът заминава. След пет минути:
- Намали го малко тоя климатик, бе! Умрях от
жега тука.
Сервитьорът пак тръгва. Седящият на съседната маса мъж наблюдава всичко с интерес. След
десетия път не издържа и вика сервитьора:
- Как го търпиш тоя?
- А, все ми е тая, ние тук климатик нямаме…

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

