2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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От 8 ноември 2021 г., започна приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване
на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. До 26 ноември 2021 г.,
включително, стопаните могат да заявят подпомагане. Утвърденият общ финансов ресурс от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ е в размер на до 72 млн. лв.
Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие с цел да се улесни приемът на документи и да се избегне струпването на
хора заради усложнената епидемична обстановка в страната. Стопаните следва
да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват
лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено
пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв.
Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:
• млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• млечни крави – 77 лв.;
• млечни крави в планински райони – 45 лв.;
• месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
• месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• биволи – 77 лв.;
• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол
р – 19 лв.;;

• овце майки
й и/или
/
кози майки
й в планински райони
й
– 155 лв.;
• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за
овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.
До 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.
Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5
млн. лв., които ще се разпределят, както следва:
• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди,
малини – 550 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
• винени лозя – 170 лв./ха;
• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
• пипер полски – 1120 лв./ха;
• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
• картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
• моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.
След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по
сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките
на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се
преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.
Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.
Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни
преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, които са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
На подпомагане подлежат животновъди с валидно подадено заявление по
реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2021, отглеждащи едри и/или
дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите
за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за
овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020.
Пчеларите, отглеждащи пчелни семейства през 2021 г., се подпомагат за брой
пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.
В сектор плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя на подпомагане подлежат
земеделските стопани с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от
27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи плодове и/или зеленчуци от видовете: ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди,
малини, сливи, десертно грозде, винени лозя, домати полски, краставици полски,
корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, пипер оранжериен,
краставици оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по схемата
„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на
негативното икономическо въздействие на COVID-19“ са разписани в Указанията за прилагане на държавната помощ, утвърдени от министъра на земеделието
храните и горите.
Припомняме, че всички служители и кандидати по помощта трябва да спазват
стриктно противоепидемичните мерки и да носят лични предпазни средства.

Подробните изисквания за кандидатстване по схемата са разписани в Указанията за прилагане
на държавната помощ.
Ето какви са необходимите документи за предоставяне на помощта:
Кандидатите прилагат следните документи:
а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:
- ШК (за ЕТ и ЮЛ);
- IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
- броят на животните/пчелните семейства/размерът на площта, за която се кандидатства:
- кандидатът не е бил предприятие в затруднение по смисъла на Регламента за групово освобождаване в земеделието към 31.12.2019 г. и/или не е бил в затруднение към 31.12.2019 г., но
е изпитвал затруднение или е изпаднал в затруднение след това* вследствие на епидемичния
взрив от COVID-19;
- кандидатът попада в категорията МСП (микро, малки и средни предприятия), по смисъла
на Приложение Т от Регламент 702/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108
от Договора;
- наличие/липса на друго публично финансиране за същите приемливи разходи;
- кандидатът декларира, че няма неизпълнени разпореждания за възстановяване вследствие на
предходно решение на Комисията, с което помощта да се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.
б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по
схемата (не се отнася за ЕТ).
в) копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства,
съгласно Държавната профилактична програма, с посочен брой пчелни семейства с извършен
есенен преглед, за които се кандидатства. Копието се заверява от земеделския стопанин. (прилага
се при кандидатстване за подпомагане на пчелни семейства).
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Важно! В Указанията има и точка Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП, ОД
на ДФ „Земеделие“.
Тези документи се прилагат по служебен път и не е необходимо
земеделските производители да ги носят при кандидатстването.
Важно! Срокът за отстраняване на открити непълноти или несъответствия е до 30 ноември 2021 г.
Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби
по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Стопаните могат да
кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец.

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

15 Ноември 2021 година, Понеделник,
Световен ден за борба с ХОББ
Отбелязва се от 2002 г. през третата
сряда на м. ноември по инициатива на организацията Световна инициатива за борба
с хроничната обструктивна белодробна болест и под егидата на Световната здравна
организация (СЗО). ХОББ се характеризира с частично или напълно необратимо
ограничение на въздушния поток в белите
дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга и целия организъм и може да има фатален изход. Заболяването
е хронично, като при него белите дробове прогресивно снижават функцията
си. ХОББ е сред най- разпространените хронични заболявания при пушачи
над 45 години и една от водещите причини за смъртност в света. По данни
на СЗО около 10 процента от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат
на болестта. През 2004 г. 64 млн. души заболяват от ХОББ. Според СЗО се
очаква болестта да бъде на трето място сред най-честите причини за смърт
сред хората в света до 2030 г. след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт и
петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се
предполага, че страдащите от това заболяване са над половин милион души.
Главните фактори са тютюнопушенето, замърсяването на въздуха на закрити
и открити пространства, излагането
на прах и химикали, което е част от
професионалните задължения.
Световен ден на Философията
Отбелязва се от 2002 г. през
третия четвъртък на м. ноември с
резолюция 33С/45 на 33-та сесия на
Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на
образованието, науката и културата
(ЮНЕ- СКО) от 29 юли 2005.
16 Ноември 2021 година, Вторник,
Ден на толерантността
Отбелязва се по призив на Общото събрание
на ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от
12 декември 1996 г. във връзка с Декларацията
за принципите на толерантността, приета от
Генералната конференция на Организацията на
ООН по въпросите на образованието, науката
и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
17 Ноември 2021 година, Сряда,
Световен ден на недоносените бебета
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI)
в знак на съпричастност към недоносените бебета и
техните семейства. В България се отбелязва от 2012
г. по инициатива на фондация „Нашите недоносени
деца“ със съдействието на Столична община.
Международен ден на студентите
Празнува се в чест на годишнината от
мирната студентска демонстрация в Чехословакия през 1939 г. срещу фашистката
окупация, последвана от ареста и разстрела на демонстранти. Отбелязва се от 1941
г. с решение на срещата на Международния студентски съвет в Лондон, Великобритания и с решение на Международния
студентски съюз (IUS), учреден на 27
август 1946 г. в Прага, Чехословакия.

19 Ноември 2021 година, Петък,
Празник на сухопътните войски
Сухопътните войски са най-многочисленият вид
въоръжени сили на Българската армия. Предисторията
им започва през лятото на 1877 г. в Кишинев, където
се формира българското опълчение в състава на руската армия за участие в Руско-турската война. След
войната опълчението се дислоцира на територията
на страната и се трансформира в Българска земска
войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 г.,
когато се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската война (ноември
1885 г.) сухопътни войски окончателно оформят съвременния си образ на самостоятелен вид
въоръжена сила. Победата при Сливница на 19 ноември 1885 г. е утвърждаващият момент
за създаването на войските. Затова с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември
1992 г. денят, в който се отбелязва блестящата победа на младата българска войска се избира
и за празник на сухопътните войски на българската армия.

В ТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА МЕЧТА ЗА КОЛЕДА“

НЧ „Добри Войников – 1856“ - Шумен и ЛК „Български език и творчество“ организират Втори международен конкурс на тема: „Моята мечта за Коледа“
ЦЕЛ: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на учениците от
7 до 16 години и да даде възможност на децата да споделят своята мечта за Коледа в
стихотворение, приказка, разказ или рисунка по темата.
РЕГЛАМЕНТ: І. Литературно творчество: Всеки може
да участва с 2 творби: стихотворение, приказка или разказ.
Възрастови групи:
- Първа група - 7 – 11 г.;
- Втора група - 12 - 16 г.;
Участниците трябва да изпратят написани от тях стихотворение, разказ или приказка по тематиката на конкурса: „Моята
мечта за Коледа“ на e-mail: dvoinikovpost@abv.bg или на mareva56@abv.bg.
Всяка творба трябва да съдържа следната информация:
- Трите имена на автора;
- Възраст, клас, училище, школа извънучилищно звено;
- Адрес, пощенски код, телефон;
Под всяка творба да се изпише горната информация!
Приемат се до 2 поетични творби и или една в проза.
ІІ. Изобразително изкуство - Рисунка Всеки участник трябва да изпрати не повече от
две рисунки по тематиката на конкурса, като може да се използва всякаква техника и
средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, На гърба на всяка рисунка
е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
- Трите имена на автора;
- Възраст и клас, училище, извънучилищно звено;
- Адрес, пощенски код, телефон;
Рисунките могат да се изпращат и онлайн под формата на снимка, като се отбелязват горепосочените данни за автора под снимката. Класирането ще се извърши в две
възрастови групи:
Първа група - от 6 до 10 г.;
Втора група - от 11 до 14 г.;
Отличените участници в двата раздела от първо до трето място ще получат грамоти
и материални награди.
Краен срок за получаване на творбите 20.12.2021г. до 17.00 часа. Резултатите ще се
обявят на d-voynikov.com и на фейсбук страницата ни.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 12.11.2021 г.
1
2
29
5
14
2
10
3
1
1
3
1
2
6
1
2
3
1
1
1

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 3 ɆȿɋɌȺ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ - ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 86 ɆȿɋɌȺ
ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
Ʉɚɫɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɨ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ, ɛɪɨɤɟɪ
ɋɪɟɞɧɨ Word, Exel.
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ
ɋɪɟɞɧɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɛɚɧɤɚ
ɋɪɟɞɧɨ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ –ɝɨɬɜɚɱ
ɋɪɟɞɧɨ
Ʉɚɦɟɪɢɟɪ,ɤɚɦɟɪɢɟɪɤɚ ɯɨɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɋɪɟɞɧɨ MS Office, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɳɚ,
ɋɬɚɪɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɢɬɟɦɢ.,
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ, Word,Excel, Internet.

ПРИТЧАТА ЗА ТЪРПЕНИЕТО И СИЛАТА НА ДУМИТЕ

- Кой чакаш...!?
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

Търпението е добродетел, с който щадим не само
себе си, а и най-близките си хора. Притчата, която
ви представяме, показва защо трябва да броите до
10, преди да кажете или направите нещо.
Баща искал да превъзпита своя подрастващ син,
който бил прекалено нетърпелив. Затова му дал
чувалче с пирони и му казал да забива по един във
вратата всеки път, когато изгуби търпение.
През първия ден момчето забило 37 пирона у
когато нагледно видял колко е нетърпелив, решил,
че трябва да се контролира.
Така от ден на ден забивал все по-малко пирони
във вратата, докато не дошъл денят, в който не
забил нито един пирон. Доволен от себе си, той се
похвалил на баща си.
Тогава баща му казал да изважда по един пирон
всеки ден, когато е бил търпелив към другите.
И така ден след ден момчето извадило всички
пирони, които по-рано забило във вратата.

Сине, ти се държа прекрасно, но погледни, колко
дупки останаха на вратата! Тя никога няма да бъде
същата както преди, казал баща му. Може да намушкаш някого с нож, а след това да го спасиш, но
винаги ще има белег от раната.
Затова внимавай с думите, защото ако нараниш
хората около себе си, няма значение колко пъти
след това ще ги молиш за прошка.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА
ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ,
АКО СЪМ УВОЛНЕН
Правото на шест заплати при пенсиониране на
работниците и служителите е една от най-горещите
теми, вълнуващата гражданите, наближаващи пенсионна възраст.
При прекратяване на трудовото
правоотношение,
след като работникът или служителят е придобил
право на пенсия
за осигурителен
стаж и възраст,
н е з а в и с и м о 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.
В закона изрично е посочено, че обезщетението
при пенсиониране се дължи на работещия, ако той
отговаря на условията, независимо от основанието за
прекратяването на трудовото правоотношение.
Тези условия се прилагат и когато при прекратяване
на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия
за осигурителен стаж и възраст в намален размер по
чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.
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.
Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.
В практиката чест въпрос е дали работник следва да
получи това обезщетение, ако е работил на две места,
съответно от единия и от другия работодател. Тъй като
това обезщетението се изплаща само веднъж, в тези
случаи работникът ще има право на обезщетение при
пенсиониране при прекратяване на основния трудов
договор, ако към датата на прекратяване отговаря на
условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Липсва правно основание
работодателят по допълнителния трудов договор да
изплаща обезщетението при прекратяването му.
В Кодекса на труда няма предвидени ограничения за
работници или служители, които са придобили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да продължат да работят по трудовото си правоотношение.
Работодателят има право да прекратява с предизвестие трудовия договор на работника или служителя при
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст. Но не е длъжен.

ПОДМЯРКА 4.2: ВЪПРОСИ

И ОТГОВОРИ
Публикувани са първите разяснения по повторно
отворения прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
от ПРСР.
Едно от питанията на кандидатите е свързано с
дефиницията за земеделско стопанство и по точно
критерия за оценка № 2.2. Съгласно него проектни
предложения, при които над 50% или 75% от обема
на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на
кандидата, получават допълнителни 5 или 10 точки.
В запитването са посочени няколко случая, като
нито един от тях не попада в обхвата на този критерий,
уточняват от ресорното министерство:
• Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е
физическо лице. Същото физическо лице има ЕТ,
който е регистриран земеделски производител и кандидатът ООД преработва произведената от същият
ЕТ продукция;
• Кандидат е ЕООД, в което 100% собственик и
Управител с право да представлява самостоятелно
е физическо лице. Същото физическо лице има ЕТ,
който е регистриран земеделски производител и кандидатът ЕООД преработва произведената от същият
ЕТ продукция;
• Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е
физическо лице. Същото физическо лице има ЕООД,

което е регистриран земеделски производител и кандидатът ООД преработва произведената от същото
ЕООД продукция;
• Кандидат е ЕООД 1, в което 100% собственик и
Управител с право да представлява самостоятелно е
физическо лице. Същото физическо лице има ЕООД
2, което е регистриран земеделски производител и
кандидатът ЕООД 1 преработва произведената от
ЕООД 2 продукция.
В нито един от тези случаи няма да се приеме,
че това е преработка на селскостопански продукти,
които са произведени в земеделското стопанство на
кандидата.
Останалите разяснения, дадени в периода между 15
и 20 октомври, може да видите тук. Ако вие самите
има въпроси, които ви вълнуват, може да ги изпратите
по имейл на rdd@mzh.government.bg и в ИСУН до 3
седмици преди крайния срок за кандидатстване – 25
февруари 2022 г.

Въпрос: Гражданка, работила в едно предприятие по-малко от една година без прекъсване,
има ли право на платен отпуск и може ли да я
пуснат в неплатен по принуда, преди да е ползвала платения отпуск?
Отговор: В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда
(КТ) е предвидено, че при постъпване на работа
за първи път работникът или служителят може да
ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Както е
видно от разпоредбата, за да има право работникът
или служителят да ползва платен годишен отпуск,
необходимо е да има най-малко общо 8 месеца
трудов стаж, независимо при колко работодателя го
е придобил. Разпоредбата на чл.155, ал.2 от КТ не
поставя изискване лицето да има 8 месеца трудов
стаж при всеки нов работодател, за да има право
да ползва платения си годишен отпуск. Съгласно
чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния платен
годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 173, ал.
1 от КТ до 31 декември на предходната календарна
година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения
годишен отпуск за следващата календарна година
след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2от КТ. Графикът се
изготвя така, че да се даде възможност на всички
работници и служители да ползват платения си
годишен отпуск до края на календарната година,
за която се полага. Работникът или служителят е
длъжен да използва платения си годишен отпуск
до края на календарната година, за която се полага
- ал. 2 на чл. 173. Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя
може да му разреши неплатен отпуск независимо
от това, дали е ползвал или не платения си годишен
отпуск и независимо от продължителността на
трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата,
неплатеният отпуск се разрешава по искане на
работника или служителя, работодателя не може
да предостави този вид отпуск без да е направено
искане от лицето.
Въпрос: Със семейството ми се завърнахме от
Германия и искаме възстановяване на здравно
осигурителни права. Здравна каса в Германия ТК. Моля за процедура и необходими документи.
Отговор от НЗОК: Формулярът, който служи
за доказване на придобити здравноосигурителни
периоди в страна членка на ЕС е формуляр S 041.
За да бъде изискан за Вас този формуляр, следва да
подадете необходимите документи в НЗОК/РЗОК.
Преди да попълните заявление за изискване на
формуляр S 041 е необходимо да знаете името на
здравноосигурителната институция, в която сте бил
осигуряван, както и осигурителния си номер там.
Адресите и телефоните за връзка с НЗОК/РЗОК са
публикувани на сайта на НЗОК- www.nhif.bg - рубрика „Контакти“.
Въпрос: Ако при тестването 2 пъти седмично
в училище теста на детето ми се окаже положителен, кой ще заплати PCR теста, който е
задължителен след това ? Личният лекар може
ли да предостави направление за безплатен PCR
и къде се извършва той, в стандартна лаборатория ли ?
Отговор от НЗОК: Ако тестът на детето Ви е
положителен - то се карантинира от РЗИ.
Общопрактикуващият (личният лекар) преценява необходимостта от извършване на ВСМДИ
„Полимеразна верижна реакция за доказване на

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 15-ти ноември:
НОЕМВРИ 2021г.
ЗКПО
1. Краен срок за деклариране на намаляване или увеличаване
на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък съгласно чл. 88 от
ЗКПО.
2. Внасяне на месечните авансови вноски
за ноември за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от
13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец октомври.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец октомври.
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 уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на
свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.
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/услуги през месец октомври.
До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат
декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
COVID-19“ (т.нар. PCR-тест) след като снема епидемична анамнеза и издава направление при наличие на съответни симптоми, по определен за целта
алгоритъм.
Направление може да се издаде и на лица, които са
с установено заболяване чрез бърз антигенен тест.
Направлението може да бъде издадено от личния
лекар и електронно - изпраща се чрез медицинския
софтуер на общопрактикуващия лекар към Националната здравно-информационна система (НЗИС).
Тази дейност могат да изпълняват лечебните заведения и лаборатории, които имат договор с НЗОК и
фигурират в заповедта на здравния министър, с която
се определят лечебните заведения за лабораторно потвърждение на COVID-19 по PCR метода. Списък на
лабораториите е публикуван на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването.
Уточняваме, че разяснения в конкретния случай
следва да получите от компетентните институции:
регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.
Въпрос: Здравейте, консултацията при гинеколог с направление, включва ли преглед с ехограф?
При консултация с направление, доктора ми каза,
че ехографа при него се заплаща 45лв., защото
здравна каса не им го заплаща. Заплаща ли се
снимка от ехография, също така заплаща ли се
взимането на секрет за цитонамаска и самото
изследване.
Отговор от НЗОК: 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.
Специализираните медицински дейности „Вземане на материал за микробиологично изследване“ и
„Вземане на материал за цитологично изследване“ са
включени в пакета на лекаря акушер-гинеколог, сключил договор с НЗОК. При условие, че имате издадени
направления (бл. МЗ-НЗОК № 4) от АГ-специалиста
и тези изследвания се извършват в лаборатория,
сключила договор с НЗОК, Вие не заплащате за тях.
Необходимостта от извършването на микробиологичното и цитологичното изследване се преценява от
АГ-специалиста на база клиничен преглед и оценка
на обективното състояние на пациента, т.е. тези
дейности не са включени задължително в прегледа
с направление.
На лекаря заплащате само потребителска такса за
прегледа, а в лабораторията заплащате т.нар. „сума
биологичен материал“, определена от лечебното
заведение, която е една, независимо от броя на назначените изследвания. Ако сте заплатили цена „биологичен материал“, не може да изискват от Вас за
изследвания в същата лаборатория такса, съгласно чл.
37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване - т.нар.
потребителска такса.
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КАЛЦИЯТ Е ЕДНАКВО ВАЖЕН И ЗА
ПОЧВАТА, И ЗА РАСТЕНИЯТА

Всички знаем колко
важен е калцият за
нашите зъби и кости,
но често забравяме
за потребностите на
растенията от него.
Наличието на достатъчни количества от
този елемент в почвата
е от особено значение.
За съжаление, калциевото подхранване не
винаги е адекватно на практическите потребности.
Този проблем е актуален, защото е доказано научно и
практически, че калцият е важен не само за почвата, но и
за растенията. Той е средство за обогатяване на почвата,
променя нейната киселинност и участва в изграждането
на клетъчната стена, стабилизира клетъчната мембрана
и взема участие в хормоналната реакция на растенията.
Калцият е необходим както за кореновата система на
растенията, така и за плодовете. При недостиг на калций
растежът на кореновата система и кореновите власинки
се преустановява и растенията започват да изпитват глад
и жажда.
Минимална част калций се изнася заедно с плодовете,
защото основните количества се съдържат във вегетативните органи – корени, стъбла и листа.
Симптоми на недостиг на калций
Растенията реагират различно на недостига на калций.
Най-общите симптоми са:
– пожълтяване на върховете и връхните пъпки;
– пожълтяване на връхните листа;
– огъване краищата на листата надолу;
– листата се завиват нагоре.
При картофите се наблюдава забавено развитие на
листната маса, отмиране на върховете, по краищата на
листата се забелязват светли участъци, които по-късно
потъмняват, листата се огъват нагоре, а на клубените има
мъртви участъци.
Зеле – върху младите листа се появява мраморност,
старите листа се завиват и изгарят, а точката на растеж
умира.
Домати – краищата на листата умират и изсъхват,
пъпките и цветовете опадат, развива се върхово гниене.
Ябълки – отмират точките на растеж, като се започва от
връхните пъпки, видимо листата са накъсани, върховете
изсъхват, краищата на корените покафеняват и изсъхват,
плодовете имат горчив вкус и се влошават като цяло
вкусовите качества, както и външния им вид.
Отделните зеленчукови и овощни култури имат различни потребности от калций, а недостигът се отразява
със закъснение върху външния им вид, което създава
проблем. В леките и песъчливи почви недостигът на
калций се отразява по-бързо, по-видимо и сериозно,
отколкото при тежките – особено черноземите.
Какво можем да внесем за обогатяване на почвата
с калций?
При внасянето на калций в почвата протичат редица
физични, химични и биологични процеси. Наличието на
достатъчни количества калций намалява разтворимостта на тежките метали и усвояването им от растенията.
Калциевите йони подпомагат развитието на микроорганизмите, на дъждовните червеи и други полезни живи
същества. Обогатяването с калций увеличава ефективността на киселите форми на минералните торове,
подобрява усвояването на хранителните вещества от
културните растения.
Торенето с калций се нарича варуване на почвата, а
за целта се използват варовици, отпадъци от промишлеността, доломити, мергели и др. Важно в случая е
съдържанието на калциев оксид CaO в тях, да са смлени
фино и достатъчно сухи.
Меките варовици съдържат 40-50% СаО, доломитите
40-54% смес от СаО и MgO, a мергелите 25-75% СаСО3,
което зависи от вида им. Меките варовици са най-широко
използван калциев тор и са подходящи за всички почви,
а мергелът има бавно действие и е подходящ само за
леки почви.
Кредата действа по-бързо от варовика и е отличен
калциев тор.
Варовиковите туфи са утаечни скали, съставени от
карбонатни минерали, но като допълнение съдържат

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
примеси от оксиди на други елементи – най-често на
силиций, желязо и алуминий. Действат като кредата –
много бързо.
Доломитовият прах и доломитовото брашно от металургичните заводи съдържат различни количества
CaCO3 и MgCO3 и са подходящи за смесено подхранване при дефицит на калций и магнезий. Почти всички
градински култури реагират добре на внасянето на
доломитово брашно.
Пепелината от варниците съдържа 30-60% CaO и
MgO и се внася като доломитите.
Гасената вар е най-бързо действащ и ценен калциев
тор с високо съдържание на калций – 70-100%.
Сатурачната вар е отпадък от захарните заводи и
съдържа около 40% СаО и малки количества азот,
фосфор и калий.
Количеството калциев тор, необходим за внасяне,
зависи от вида на почвата и нейната киселинност – отстранява се обменната почвена киселинност, създават
се добри условия за развитие на грудковите бактерии.
Варуват се предимно глинести и глинесто-песъчливи
почви, а при песъчливите и песъчливо-глинестите при
стойности на рН по-ниски от 4,5.
Преди варуване е необходимо да се направи анализ
на почвата. Калциевите торове се заорават с есенната
обработка. Не се препоръчва едновременното им внасяне със суперфосфат и калиеви торове.
Когато е проведено варуване, това съвсем не значи, че
не е необходимо друго калциево подхранване. Най-често се използва калциева селитра – в период на наливане
на плодовете и преди узряване на реколтата. Калцият е
важен и за по-доброто им съхранение.

КАК СЕ ПРАВИ КИСЕЛО ЗЕЛЕ
БЕЗ ПРЕТАКАНЕ

Претакането е най-досадният момент, когато правите
кисело зеле, като именно това е причината доста от домакините да се отказват да правят тази вкусна зимнина.
Реално обаче можете дори да пропуснете този момент,
като това няма да окаже влияние на киселото зеле.
Днес това вече е по-скоро традиция, която в миналото
нашите баби са правили, когато са правили зимнината
в по-големи количества. Тогава претакането на зелето
реално се е правило, за да може солта да се разтвори
със сигурност в разтвора на зимнината.
Ако обаче ще правите киселото зеле в 50 или дори
100 литров бидон, тогава това вече не е задължително.
За да направите кисело зеле без претакане - вкусно и
хрупкаво, ще са ви необходими:
- 8-10 зелки със средна големина;
- морска сол - 600 г;
- вода - 18 л.
В началото трябва да измиете много добре зелето и да махнете кочана.
След това го нарежете на по-малки части, като ако зелките са малки, тогава можете да ги сложите дори и цели
в бидона. После трябва да направите и саламура, като за
целта просто смесете солта с половината от водата, която
трябва да е предварително затоплена до около 30 градуса.
След това изчакайте да се охлади до стайна температура и залейте зелето със саламура. Добавете и другата
част от водата, разклащайки добре бидона, за да може
да се смеси със саламурата. Сложете решетка отгоре,
за да може така да притиснете зелето и да няма риск да
се появи плесен по него.
В никакъв случай не го затваряйте, а сложете просто
марля отгоре, което е напълно достатъчно. По този начин то ще може да ферментира по-бързо. Изключително
важно е водата над зелето да е поне 10-на сантиметра,
тъй като само така то ще стане сочно и хрупкаво.
Съхранявайте бидона с кисело зеле на температура от
около 0-10 градуса. И не на последно място, избирайте
българското зеле, а не гръцкото, тъй като то става доста
по-дълго време, а именно около 2 месеца.
Ако спазвате тези лесни стъпки и насоки, тогава няма
да ви се налага да се занимавате с така неприятния за
повечето домакини процес на претакане на зелето. След
около 30-на дни ще можете вече да си хапвате вкусно
и много хрупкаво зеле, което е идеалната зимнина за
студените месеци.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.
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ДЯВОЛСКИ НОКЪТ

Дяволският нокът /
Harpagophytum procumbens/
се нарича екзотично растение, произлизащо от Южна
Африка и остров Мадагаскар. Познато е още и като
харпагофитум. В англоговорящите страни е известно
и с названието Devils claw.
Билката има странен вид, но пък действието, което
оказва по отношение на редица болести, е ненадминато и ѝ печели международна слава. Дяволският
нокът принадлежи към семейство Pedaliaceae /Сусамови/, към което се причислява и добре известният
ни сусам.
Южноафриканското биле притежава пълзящо
стебло, което достига дължина от около шестдесет
сантиметра. Кореновата система на Harpagophytum
procumbens е ясно оформена, проникваща на дълбочина от два метра. Растението има един основен
корен и няколко разклонения. Интересно е, че централния корен дава образувания, имащи формата
на грудка.
Листата на дяволския нокът са големи, петделни,
обагрени в зеленикаво, покрити от белезникава
мрежичка. Те са разпределени срещуположни на
стеблото на растението. Цветовете на дяволския
нокът са пъстри-оцветени с жълто, розово и малко
бяло. Обикновено тези изящни цветчета могат да се
видят в периода от ноември до април.
Плодчетата на Harpagophytum procumbens представляват здрави и дори твърди шушулчици. Те имат
извита форма, с която напомнят нокът. Обикновено
оформянето на плодовете стартира от месец януари. В шушулките се образуват семена. Те са леко
продълговати и оцветени в черно или кафеникаво.
Дяволският нокът се развива успешно на места
с по-сух климат. Освен в Южна Африка и остров
Мадагаскар той се среща още в Калахари, Южна
Ботсвана и Намибия.
Състав на дяволски нокът
Както вече споменахме, дяволският нокът е лекарствено растение, което дължи чудодейните си
свойство именно на богатия си химичен състав. В
билката учените са открили флавоноиди като лутеолин и кемпферол.
Изследванията показали още, че в дяволския нокът
се съдържат иридоидите прокумбозид, харпагиди,
прокумид и харпагозид. Растението е източник и
на калций, алуминий, цинк, магнезий, селен, някои
горчиви вещества и др.

ТОПКИ ОТ СИРЕНЕ

Продукти:
• козе сирене - 200 г
• крема сирене - 70 г
• мед - 1 ч.л
• орехи - шепа
• хамон - 5 слайса
Приготвяне: Сложете крема сиренето и
козето в купа.
Разбъркайте добре, за да се смесят равномерно.
Вземете малко от сместа и оваляйте с ръцете на малки
топки.
Начупете орехите на дребно и поставете в чиния.
Хамона също нарежете на дребно. Сложете го в
друга чиния.
Оваляйте половината топки в орехите, а другата
половина в хамона.
Ако няма да сервирате веднага, завийте топките от
сирене в стреч фолио и оставете в хладилника.
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!

Блондинка и мъж пътуват в самолет. Мъжът решил
да се избъзика:
– Искате ли да играем на една игра? Аз ще ви задавам
въпрос, ако не познаете ще ми дадете $5, а ако аз не
позная аз ще Ви дам.
– А, не не мога, уморена съм.
– Добре де, ако аз не позная ще ви дам $500.
– А не,… е добре хайде. И така мъжът задал някакъв
въпрос, блондинката не знаела и му дала $5. Дошъл
неиния ред:
– Кое е това нещо, което се качва в гората на четири
крака и слиза на три?
Мъжът почнал да мисли, мислил, мислил нищо не
измислил. Извадил лаптопа и почнал да рови. Но накрая
се отказал извадил и й дал $500. Дошъл негов ред:
– Добре де, какво е?
– Ами, и аз не знам – казала тя и му дала $5..

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

