2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
26 юли - 1 август 2021г., година (XVII), 26 /813

Мюсюлманите от община Сатовча отбелязаха празникът Курбан Байрам. Празникът
Курбан Байрам започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. Курбан Байрам е празник на жертвоприношението в чест на приключвано на хаджа и в памет на
пророка Ибрахим. Празнуващите спазиха традицията и на всяка една трапеза имаше
курбан от жертвено животно. В продължение на четири дни семействата и приятелите
се събираха около трапезата. Младите поискаха прошка от възрастните, а скараните,
се помираваха. Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в
името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в заколението на животното, нито в
неговата кръв, нито пък в месото на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля.

ПОМОЩТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ
СЕЗОН СЕ УВЕЛИЧАВА НА 523,55 ЛЕВА

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември
2021 г. – 31 март 2022 г.) ще се увеличи с 27,75 лева и ще стане 523,55
лева. Повишаването с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания пазар.
Кандидатстването за помощи за отопление започна в началото на
юли и ще приключи на 31 октомври.
Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която
получава всеки пенсионер, няма да се отразят на правото на достъп до
този вид помощ и няма да доведат до отпадане от подпомагане.
Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване
на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена
граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства.
Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис
в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на
Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.
bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат финансирани хората с увреждания, които имат желание да стартират
самостоятелен бизнес. Кандидатите трябва
да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да нямат учредено еднолично
предприятие или да бъдат съдружници в
друга фирма. С отпуснатите средства те
ще имат възможност да покрият разходи,
свързани с учредяване на ново предприятие, строителни дейности, оборудване на
разкритите работни места. Финансовата
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

подкрепа може да се използва още за оборотен капитал и за кратък обучителен курс
на собственика на предприятието. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с
увреждания (АХУ).
АХУ ще подпомогне също проекти на
специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, чиято цел
е стимулирането на заетостта на хората в
специализирана среда. Чрез него ще се
даде възможност за изграждане на онлайн
платформа с уебсайт, която да популяризира услугите и продукцията на предприятията. По процедурата могат да бъдат отпуснати до 80 000 лв., а документи трябва да
бъдат подадени до 26 август.
Агенцията обявява и конкурс за финансиране на проекти за изграждането на
достъпна архитектурна среда на културни,
исторически и спортни обекти. Право на
участие имат държавни, общински, стопански и неправителствени организации,
регистрирани по българското законодателство и притежаващи или стопанисващи обектите. До 12 000 лв. могат да бъдат
отпуснати за изграждане на рампи, пътеки
за хора със зрителни увреждания, адаптиране на входовете или изходите на сградите, поставяне на сигнализации за хора
със слухови или зрителни проблеми. За

подобряването на вътрешната среда могат да бъдат отпуснати до 15
000 лв., а за изграждане на нови и
преустройство на съществуващи
асансьори или платформи до 50 000
лв. Предложенията трябва да бъдат
изпратени до 14 септември.
Националната програма за заетост на хората с увреждания дава
възможност и за финансиране до 10
000 лв. на работодателите за осигуряване на достъп до действащи
или нови работни места за лица с
трайни увреждания в трудоспособ-

на възраст. Същата сума може да им
бъде отпусната за приспособяването на вече съществуващите работни
места или за оборудването на нови
такива. До 1000 лв. могат да се получат за придобиване на допълнителна квалификация или преквалификация на работник с увреждане.
Документи се подават до 17 август.
Всички документи и условия за
кандидатстване по проектите могат
да се намерят на интернет страницата
на Агенцията за хората с увреждания:
https://ahu.mlsp.government.bg/home/.

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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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

26 Юли 2021 година, Понеделник,
Празник на служителите от
национална служба Жандармерия
Службата отбелязва годишнината
от създаването си, с указ на княз
Александър Батенберг от 26 юли
1881 г. е приет Привременен устав за
устройството на жандармерията. До
септември 1944 г. е разформирана и
възстановявана три пъти. От 1948 до
1961 г. съществува като Вътрешни войски по съветски модел. През 1985 г. е
създадена Национална служба „Вътрешни войски“ като обновена структура
за осигуряване на вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална
служба „Вътрешни войски“ е преобразувана в Национална служба „Жандармерия“ като специализирана охранителна и оперативно издирвателна
служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба
с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с
престъпността. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. Със Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 40-ото
Народно събрание на 9 февруари 2006 г. Националната служба „Жандармерия“
се преобразува в Главна дирекция „Жандармерия“ към
Национална служба „Полиция“.
27 Юли 2021 година, Вторник,
Църквата почита паметта на Св. Седмочисленици
Православната църква почита делото на равноапостолите Кирил и Методий и техните най-близки ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий като се
изразява и в общото им честване като св. Седмочисленици. За дата на общия празник се е утвърдил денят
на успението на Климент Охридски (27 юли 916г.),
най-изявеният от Кирило-Методиевите ученици.
28 Юли 2021 година, Сряда
Годишнина от началото на Първата Световна война
Първата световна война започва с
обявяването на война от Австро-Унгария на Сърбия на 28 юли 1914 г. Датата
отчита точно един месец от убийството
на австро-унгарския престолонаследник
Франц Фердинанд в Сараево (28 юни
1914 г.). Междувременно в Европа вече
са се оформили два големи военни лагера - Тройният съюз (военно-политически
блок между Германия, Австро-Унгария и
Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). Франц Фердинанд е ерцхерцог на АвстрияЕсте и наследник на австро-унгарския трон. Убит е при атентат от сръбския
националист Гаврило Принцип, в подготовката на покушението участват
членове на организацията „Млада Босна“, свързани със сръбската националистическа организация „Черна ръка“. В началото на военните действия в
конфликта постепенно се намесват Германия - като съюзник на Австро-Унгария, а Русия - на страната на Сърбия. Германия обявява война на Русия и
Франция и навлиза в пределите на неутрална Белгия. Последва намесата на
Англия, която застава на страната на Франция и Русия. В края на октомври
1914 г. австро-германският блок успява да привлече за свой съюзник Турция.
Италия, която е член на Тройния съюз, известно време проявява колебания,
но през пролетта на 1915 г. е привлечена на страната на Съглашението.
България влиза във войната през септември 1915 г. на страната на Тройния
съюз. От лятото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната се води с променлив
успех и за двете групировки, като превес продължават да имат държавите от
Тройния съюз. През 1916 г. настъпва равновесие на силите. С намесата на
САЩ във войната (6 април 1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат в хода
на военните действия и през есента на 1918
г. държавите от Тройния съюз капитулират.
1 Август 2021 година, Неделя,
Национален празник на Швейцария
Националният празник на страната е Деня
на образуване на Конфедерацията /1291/.

FILSTAR ФОТОКОНКУРС ЗА КАЛЕНДАР 2022

2020 година беше трудна и непредвидима за
всички и за съжаление не успяхме да организираме ежегодния FilStar фотоконкурс. През 2021
ще поправим този пропуск и с удоволствие искаме да съобщим начало на кампанията FilStar
фотоконкурс за календар 2022. Изпратете ни
своите най-интересни и сполучливи снимки с
риболовна насоченост и ние ще изберем 6 от
тях, които ще бъдат включени в следващия фирмен благотворителен календар за 2022 година.
Очакваме с нетърпение вашите предложения,
които ще споделим в нашата Facebook страница
и блог. Пълните условия за участие в конкурса
може да прочетете в нашия Блог. Всички желаещи да споделят своите риболовни кадри и
да получат възможност те да участват в конкурса за календар за 2022 година, могат да
изпращат снимките си на следния e-mail адрес: calendar@filstar.com Ако желаете да
ни изпратите повече от 4 снимки наведнъж, молим да го направите, като ни изпратите
линк за сваляне през www.dox.bg, www.wetransfer.com или друга платформа, защото
има вероятност да не получим всички снимки. Кампанията ще продължи до 30.09.2021
година, след което 6-те най-добри снимки ще бъдат определени и включени в следващия
ни календар. Гордите победители и притежатели на съответните снимки ще получат
награда – FilStar ваучер за пазаруване на риболовни стоки на стойност 100 лв. Снимките-победители ще бъдат оповестени след приключване на фотоконкурса в блога ни
и във Facebook страницата ни.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 23.07.2021 г.
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Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 8 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ȼɢɫɲɟ / Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɍɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɑɭɠɞɢ ɟɡɢɰɢ ɢ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ)
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɂɚɜɟɠɞɚɳ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
(ɩɭɛɥɢɱɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɧɟɦɫɤɢ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɟɡɢɤ ɡɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɡɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɥɢɰɚ ɌȿɅɄ/ɇȿɅɄ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 72 ɆȿɋɌȺ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
ɑɢɫɬɚɱ/ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ / ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ƚɥɚɞɚɱ ɩɪɟɫɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ

ПРИТЧА ЗА ЗВЕЗДИТЕ И БЪДЕЩЕТО

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

Всеки от нас иска да знае какво го очаква в бъдещето. Правим планове, понякога се страхуваме от
него и пропускаме истински важните неща в настоящето. Тревогите за това, което ни очаква невинаги
се оправдават и са причина да допускаме грешки.
В рубриката ни „Притчи, мъдрости и цитати“
споделяме една поучителна история, която ще ви
припомни защо не бива да се съсредоточавате
толкова много върху бъдещето.
В едно село живял мъж, който вярвал, че може
да предскаже съдбата, гледайки звездите. Наричал себе си астролог и прекарвал дълго време
нощем да гадае по звездите в красивото нощно
небе. Една вечер решил да се разходи по широкия
път извън селото. Вървял и не спирал да гледа
звездното небе.
За момент си помислил, че е видял края на света, когато внезапно паднал в дълбока дупка пълна
с кал и вода. Едва успявал да задържи главата си
над калта, а всеки опит да се измъкне от дупката
бил неуспешен.
Започнал да вика за помощ. За негов късмет
съселяни го чули и го измъкнали от дупката. Тогава
единият от тях го попитал:
– Как така гледайки звездите можеш да предви-

диш бъдещето, а не си успял да видиш какво се
намира пред краката ти? Това може би е важен урок
за теб да започнеш да обръщаш повече внимание
на това, което е пред теб и да оставиш бъдещето
само да се погрижи за останалото. Каква е ползата
от това да предвиждаш бъдещето с помощта на
звездите, когато не си в състояние да видиш какво
има сега тук на земята?
Поука: Обърнете внимание на това, което ви се
случва всеки ден, на детайлите и малките неща.
Останалите ще се случат, когато им дойде времето.

.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОЩЕ МЕСЕЦ ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО НПП ЗА 2021 Г.

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по
пчеларство (НПП),
могат да подават
заявления за плащане до 16 август
2021 г. в областните
дирекции на ДФ
„Земеделие“. Близо
730 хил. лева е изплатената до момента от Държавен
фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната
програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. От 1 юни 2021
г., когато започна приема на заявления за плащане по
програмата, до момента са приети над 500 заявления.
За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление
за плащане.
Условия за кандидатите
Кандидатите по Пчеларската програма трябва да са
извършили одобрените им разходи в периода от 1 август
на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли
(2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. 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.
Подадените заявления за плащане подлежат, както на
административни проверки, така и на проверки на място
за изпълнението на дейностите по договора.

КАКВИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НИ ДЪЛЖИ
ШЕФЪТ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Какви обезщетения дължи работодател, ако прекрати трудовия договор на работник. Има няколко ситуации, които ще разгледаме:
1.Обезщетение за неспазено предизвестие. То може да бъде
дължимо и от двете страни, които не са спазили изискването
1.2 Обезщетение, дължимо от страната, която отправя предизвестие – чл. 220, ал. 1 от КТ:
Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече
срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна
обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
Основанията, при наличието на които работодателят прекратява трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са регламентирани в Кодекса на труда. Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие означава,
че той дължи предизвестие на работника или служителя.
Продължителността на срока на предизвестието зависи от
вида на сключения трудов договор (срочен или безсрочен).
Моментът на прекратяването е различен в зависимост от това
дали работникът или служителят отработва целия срок на предизвестието или само част от него.
Ако работодателят се възползва от предвидената в чл. 220,
ал. 1 КТ възможност да прекрати трудовия договор преди да изтече срокът на дължимото предизвестие, то трудовият договор
се прекратява веднага (ако срокът не е спазен изцяло) или при
изтичане на съответната част от предизвестието (ако е не е спазена част от срока). Дължимото от работодателя обезщетение е
в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или
служителя за неспазения срок.
Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който
е прекратено правоотношението или последното получено от
работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
1.3 Обезщетение, дължимо от страната, към която е отправено предизвестие – чл. 220, ал. 2 от КТ:
Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече
срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна
обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Това означава, че ако работникът е връчил предизвестие на
работодателя за прекратяване на трудовия си договор, в случай
че работодателят като предизвестена страна се възползва от
възможността, предвидена в чл. 220, ал. 2 КТ, то той ще дължи
обезщетение.
Обезщетението по чл. 220 КТ подлежи на данъчно облагане.
2. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
2.1 Обезщетение, дължимо от работодателя – чл. 221, ал. 1
от КТ:
При прекратяване на трудовото правоотношение от страна на
работника или служителя без предизвестие в случаите по чл.
327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а от КТ работодателят му дължи обезщетение.
Случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без
предизвестие от страна на служителя, в които той има право на
обезщетение от работодателя са следните:
а) когато работодателят забави изплащането на трудовото
възнаграждение или на обезщетение;
б) когато работодателят промени мястото или характера на
работата или уговореното трудово възнаграждение, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
в) когато в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 КТ
или чл. 123а, ал. 1 кт (промени в организацията и дейността на

“стария” работодател) значително се влошат условията на труд
при “новия” работодател.
При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение
обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение
на работника или служителя за срока на предизвестието, а при
прекратяване на срочно трудово правоотношение - в размер на
действителните вреди (брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя за времето, през което той е останал
без работа след прекратяването, но за не повече от остатъка от
срока на трудовото правоотношение – чл. 221, ал. 4, т. 1 от КТ).
2.2 Обезщетения, дължими от работника - чл. 221, ал. 2 и
ал. 3 от КТ:
Работникът дължи на работодателя обезщетение в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие при дисциплинарно уволнение по чл. 330, ал. 2, т.
6 от КТ и при уволнение по 330, ал. 1 от КТ поради осъждане
за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите
задължения.
При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение
обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение
на работника за срока на предизвестието, а при прекратяване
на срочно трудово правоотношение - в размер на действителните вреди (брутното трудово възнаграждение на служителя
за времето, през което работодателят е останал без работник
или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от
срока на трудовото правоотношение - чл. 221, ал. 4, т. 2 от КТ).
Обезщетенията по чл. 221 КТ подлежат на данъчно облагане.
3. Обезщетение при уволнение на други основания
3.1. Обезщетение при оставане без работа – чл. 222, ал. 1 КТ
Обезщетението се изплаща в резултат на прекратяване на
трудов договор от страна на работодателя на посочените в разпоредбата правни основания, на работник, който е останал без
работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско
трудово възнаграждение.
Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е
останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако
в този срок работникът е постъпил на работа с по-ниско трудово
възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
3.2. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест – чл. 222, ал. 2 КТ
Обезщетението се дължи от работодателя, когато трудовото
правоотношение е прекратено поради болест на работника и
при условие, че той има най-малко 5 години трудов стаж и през
последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на
същото основание.
Обезщетението е в
размер на брутното
трудово възнаграждение на работника
или служителя за
срок от 2 месеца.
С колективен трудов договор или с
трудовия
договор
може да се предвижда обезщетение за
срок по-дълъг от 2 месеца (чл. 228, ал. 2 КТ).
Обезщетението по чл. 222, ал. 2 от КТ не подлежи на данъчно
облагане.
3.3. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст – чл. 222, ал. 3 КТ
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като
работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя
в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2
месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата
група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20
години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея
може да се изплаща само веднъж.
По смисъла на чл.222 ,ал. 3 от Кодекса на труда „група предприятия“ представлява две или повече свързани предприятия,
като: едното предприятие по отношение на другото предприятие
пряко или непряко притежава преимуществен дял от записания
капитал на второто предприятие; контролира по-голямата част
от гласовете, свързани с емитирания от второто предприятие
акционерен капитал; има право да назначава повече от половината членове на административния, управителния или надзорния орган на второто предприятие, или предприятията се намират под единното управление на предприятието майка (пар.1 ,
т.2а от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда).
Обезщетението се изплаща от работодателя, само когато
към датата на прекратяване на трудовия договор работникът
или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Преценката за размера на обезщетението се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор.
С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор
или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за
по-дълъг срок (чл. 228, ал. 2 КТ).
4. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск – чл.
224 КТ
Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото
правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск,
правото за който не е погасено по давност.
Обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ се изплаща независимо
от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.
Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен
отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на
времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към
деня на прекратяването на трудовото правоотношение (чл. 42,
ал. 4 от НРВПО).

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 31-ви юли
ЮЛИ 2021г.
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото
тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за
второ тримесечие.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии,
дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от
ЗДЗП за предходното тримесечие.

Въпрос: Здравейте, при сключен договор по чл.230
от КТ за обучене чрез работа (дуална форма на обучение), организирано при условията и по реда на закона за
професионалното образование и обучение, учениците
посещават по утвърден график практически занимания в цеха на нашата компания.
Във връзка със заповед № рд-01-124/13.036.2020, заповед № рд -01-263/15.05.2020 на министъра на здравеопазването и заповед № рд 09-2924/26.10.2020 г. на
министъра на образованието, се въвежда извънредно
положение във връзка с усложнената епидемиологична
обстановка и учениците преминават на дистанционна форма на обучение в онлайн сред.
Предвид необходимостта от физическо присъствие на място в цеха, не е възможно да бъде осигурено
практическото обучение в онлайн среда и учениците
не посеаваха практическите занятия за периода на
действие на гореспоменатите заповеди.
Как трябва да бъде оформено отсъствието на
учениците?
- като неплатен отпуск със заповед, който се зачита
за трудов и осигурителен стаж и се дължат здравни
осигуровки?
- или просто без график за времето, за което беше
невъзможно да изпълняват сключения с нас трудов
договор, във връзка с горепосочените заповеди.
Отговор на МТСП: С трудовия договор по чл. 230
КТ работодателят следва да обучи работника или служителя в процеса на работа по определена професия
или специалност, а работникът или служителят – да я
усвои. Видно от чл. 230, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) с
договора по чл. 230, ал. 1 от КТ се определят формите,
мястото и времетраенето на обучението, обезщетението,
което страните си дължат при неизпълнение, както и
други въпроси, свързани с осъществяване на обучението.
Времетраенето на обучението в случаите на обучение
чрез работа (дуална система на обучение), организирано
при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение се определя съгласно съответните учебни планове. Разпределението на часовете практическо обучение в реална среда съответства на учебния
план, както и на графика за разпределение на учебното
време, който е утвърден от работодателя и съответното
професионално учебно заведение (чл. 15, ал. 1 от Наредба
№ 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане
на обучение чрез работа (дуална система на обучение)).
С оглед на това, че обучението се организира при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение, следва да насочите запитването
си към Министерство на образованието и науката. (СР)
Въпрос: Лице от женски пол родено след 31.12.1959
г превърля средствата си натрупани в универсален
фонд в нои и ползва правото си на пенсиоиниране по
чл 68“ а „ без да му се намалява индивидуалния коефициент. След подаване на заявлението за пенсиониране
продължава да работи. Въпросите ми са два:
1. Може ли след подаване на заявлението за пенсиониране да възобнови осигуряването си в универсален
фонд и това ще влияе ли на пенсията която ще получи при изпълнени условия по 68 „а“ към датата на
подаване на заявлението.
2. При преустановяване на трудова дейност ще
има ли достъп на общо основание до средствата си
във втория стълб акомулирани след пенсионирането
си по 68 „а“ и възобновяване на осигоряване в универсален фонд.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване, лицата по чл. 4б, ал. 1, които са
избрали да променят осигуряването си от универсален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, може да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако
не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:
1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не покъсно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не покъсно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не покъсно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не покъсно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
5. след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди
възрастта им по чл. 68, ал. 1.
Видно от разпоредбата, лицата, на които е отпусната
пенсия за осигурителен стаж и възраст, нямат право да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ДОМА

Предлагаме ви 6 полезни и хитри съвета, с
които да улесните живота си и да се справите с
тривиални домакински
проблеми
Полезни съвети за дома
Кърпите ще станат отново меки на допир, ако
от време на време ги
потапяте в разтвор от
вода и оцет.
Ще изчистите микровълновата без особени
усилия, ако сложите в нея купичка с вода и лимонов
сок. Пуснете я за 5мин. На пълна мощност. Мръсотията
бързо ще се предаде под натиска на гъбичката, а уредът
ще заухае приятно на цитруси.
Каната няма да олива и да оставя кръгли петна по
покривката, ако намажете върха на гърлото й с малко
масло.
За да избегнете неприятните миризми от боклука, увивайте обелките от плодове и зеленчуци, както и утайката
от кафе във вестник или хартия преди да ги изхвърлите.
Дъното на термоса ще стане отново чисто, ако напълните съда с вода и бакпулвер и го оставите така
за една нощ.

КАК ДА ПОДХРАНИМ КРАСТАВИЦИТЕ
Как да подхраним краставиците за по-голям добив – краставиците са доста претенциозни растения.
За доброто отглеждане на краставици, трябва да се
погрижим краставиците да получават повече слънце и вода, но също така и от добро подхранване. С
правилното подхранване ще получим доста по-голям
добив от нормалното, а също така ще спомогнем и за
по-голямата устойчивост на краставиците от различните болести.
За по-добрият добив на краставици, на
първо място трябва да
осигурим достатъчно
вода. Особено по време на цъфтеж и плододаване. Малкото вода
през този период на
бърз растеж води до
повишаване на нивата
на съединения с горчив вкус. Ключът е да
поддържаме почвата леко влажна по всяко време. Поливаме обилно около веднъж или два пъти седмично
в зависимост от почвата, валежите и температурата.
При песъчливи почви поливаме и по-често.
Как да подхраним краставиците
Краставиците имат малки нужди от азот, но се нуждаят от високо ниво на калий и фосфор. Познаването
на вашия тип почва помага да определите колко и от
какви хранителни вещества се нуждаят вашите краставици. Пясъчните почви извличат жизненоважни
вещества и бързо стават бедни на хранителни вещества. Тежките почви могат да блокират хранителните
вещества. Добавянето на компост преди засаждането
подобрява повечето типове градинска почва. Органичната материя обогатява леките песъчливи почви
и изсветлява тежките глинести почви.
Добре угнилият компост е най-добрият източник
на хранителни вещества за краставиците. В компоста има само 2 процента азот и той се отделя бавно в продължение на много години. Компостът няма
да доведе до бърз вегетативен растеж за сметка на
плодовете. Вместо това добавя запаси от хранителни
вещества, които остават на разположение в почвата
дългосрочно. Компостът може да се прилага ежегодно като мулч или да се обработва във вашата почва,
без да причинява излишно натрупване на хранителни
вещества. Освен това доставя фосфор, калий и микроелементи, от които се нуждаят краставиците.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Затова не трябва да забравяме да подхранваме
почвата с богат компост. След като краставиците
развият ластуни и се появят първите цветове, подхранваме веднъж месечно с компост, отлежал оборски тор или биотор.
Как да подхраним краставиците с оборски тор
Това е така нареченото шербетуване. Приготвяме
шербет като използваме прегорял оборски тор. За
целта пълним подходящ съд до половината с прегорелия оборски тор и допълваме съда догоре с вода.
Разбъркваме няколко пъти на ден и от следващия
ден можем да го използваме.
За целта разреждаме шербета в съотношение 1:10
в полза на водата (за птичи тор – 1:20) и прилагаме
3-4 пъти през две седмици. Можем да комбинираме
с периодичното поливане с разтвор от пепел (2 чаши
дървесна пепел на 10 литра вода).
Как да подхраним краставиците с прясно мляко
Прясното мляко съдържа огромен брой полезни
витамини, аминокиселини и минерали – фосфор,
кобалт, калций, йод, калий, магнезий. Затова можем да подхраним краставиците с разтвор от вода и
прясно мляко – 1 л мляко в 10 л вода. Подхранваме
по 1 литър от разтвора на всеки корен.
Подхранване на краставиците с люспи от стар лук
Люспите от стар лук също са много подходящи за
органично торене на краставици. За целта вземаме
обелките на 4-5 глави лук и ги слагаме в 5 литра
вода. Оставяме сместта 4 дни и прецеждаме. Можем
да поливаме с тази смес, а можем и да пръскаме самите листа. Освен подходяща за подхранване, тази
инфузия защитава растенията от болести.
Съвет: когато листата на вашето растение пожълтяват, това е знак, че се нуждаят от повече азот. За
да спомогнем внасянето на азот, можем да шербетуваме с птичи тор. Също така е важно да поливаме
краставиците с хладка вода надвечер, никога със
студена – в противен случай растенията може да се
разболеят от кореново гниене.
За органично торене на краставици, можем да използваме коприва – 1 кг свежа коприва заливаме с
10 литра изворна вода. Бъркаме през 2-3 дни и след
14 дни ферментация прецеждаме и разреждаме с
вода в съотношение 1:10 (1 част концентрат и 10
части вода). Поливаме по 500 мл на коренче.

ОЦЕТ И МЕД ЦЕРЯТ ПОДАГРАТА

Едни от най-неприятните и болезнени за човека са
ставно-костните заболявания. Често се дължат на натрупване на урея в ставите или на износване на ставната
капсула. Такъв тип заболяване е подаграта.
Ябълковият оцет, който съдържа ябълчена киселина, е
отличен разтворител на пикочната киселина, натрупала
се във формата на кристалчета, и оттам спомага за отделянето ѝ от организма. Ябълковият оцет също съдържа
аминокиселини, които намаляват токсичността в тялото
и органите.
За лечение
на подаграта
помага стара,
но изпитана
българска
рецепта. Две
супени лъжиц и я бъ л ко в
оцет – задължително натурален, без
консерванти,
оцветители или аромати, се смесва с две супени лъжици
чист домашен мед. Сместа се приема ежедневно – по
една лъжица всеки ден. Оцетът лекува и под формата
на компрес. Навлажнява се кърпа в слаб разтвор на
оцет – 0,5 л вода и 2 супени лъжици оцет, изстисква се
леко и се увива около възпаленото място с вълнен шал.
Престоява се с нея от 2 до 8 часа до пълно облекчаване.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

САРСАПАРИЛА

Сарс апарила /Smilax
officinalis/ представлява
увивно растението, напомнящо лоза, което принадлежи към семейство
Кремови. Стеблото на
сарсапарила е виещо се и
достигащо 50 см дължина.
Сарсапарила има малки
цветове, а плодчетата ѝ са
дребни, заоблени и обагрени в червено. Корените на
растението са дълги и изтънени. Те са червеникавокафяви и достигат до 2 метра дължина.
Съществуват около 350 вида сарсапарила. Най-често
растението вирее в тропическите дъждовни гори. Среща се в Ямайка, Южна Америка, Мексико, Карибите,
Хондурас и др.
История на сарсапарила
Вече векове наред месните племена на Централна
и Южна Америка употребяват корените на сарсапарила като традиционен лек при отпадналост, кожни
проблеми, ревматизъм и проблеми с потентността.
Племената от Перу и Хондурас прилагали корените
на сарсапарила при ставни проблеми и силно главоболие. Някога шаманите около Амазонка си служели с
билката външно и вътрешно при псориазис и проказа.
Племената в Южна Америка вземали корени от
сарсапарила, когато се чувствали отпаднали или при
настинка. Благодарение на търговци от новия свят
чудодейното биле било пренесено и в Европа. От
началото на шестнадесети век до ден днешен европейските лечители намират все повече приложения
на сарсапарила.
Най-добре обаче билката се е доказала в пречистването на кръвта. Ето защо днес сарсапарила е регистрирана като официална билка, очистваща кръвта,
в националната фармакопея на САЩ.
Състав на сарсапарила
Сарсапарила е толкова чудодейна билка, заради множеството лечебни съставки, които се съдържат в нея.
В растението са открити етерично масло, минерални
соли, смоли, стероидни сапонини, смилсапонин и
сарсапонин, сарсапарилозид, сарсасапогонин, смилагенин и полинастанол и др

ЯЙЦА В ОБЛАК С ПАРМЕЗАН

Продукти:
4 яйца, 100 г настърган
пармезан, 100 г шунка, 3
супени лъжици ситно
нарязан див лук, сол,
черен пипер
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на
220 градуса. Застелете
голяма тава за печене с хартия. Разделете жълтъците
от белтъците. Белтъците поставете в голяма купа, а
жълтъците в по-малка.
Овкусете белтъците със сол и пипер. Използвайте ръчен миксер, за да разбиете белтъците на сняг.
Много внимателно добавете към тях ситно настъргания пармезан, така че да не нарушите структурата
и мекотата им.
Направете 4 „хълмчета“ от белтъците върху хартията за печене. В средата им внимателно поставете
по един жълтък. Можете да го направите лесно с
помощта на пластмасова празна бутилка от вода. С
нея всмукайте един жълтък и го пуснете в центъра
на белтъчния хълм. Трябва да се получи нещо като
гнездо.
Печете за 3 минути в загрятата фурна. След това
извадете „облаците“. Поръсете ги със ситно нарязаната или настъргана шунка. Върнете ги във фурната
за още 3 минути. Извадете ги, поръсете ги с див лук
и сервирайте.
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!

Вуте отишъл при селския ковач:
- Байно,да те помолим за една услуга! Я ми забий
десет пирона у главата!
Оня го погледнал сащисан:
- Ти - да не си се побъркал,бре?!
Вуте спокойно обяснил:
- Не,бе! Я съм си у ред! Ама,Геле е отворил
бръснарница. Та сакам като идем при него - да му
строшим машинката!
- Хапни си, баби, хапни си.
- Не искам, бабо, пазя диета!
- Ти се наяж, баби, да имаш сили да я пазиш.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев
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