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ЗАПОВЕД № 456 / 04.08.2022 Г.

От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и
Кодекса за социално осигуряване (КСО), с
които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите
на деца до 8-годишна възраст.
Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна
възраст е за период от 2 месеца, при положение че те не са ползвали отпуските при

чинство” на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).
До 14 септември 2022 г. включително в
НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и
11 за изплащане на парични обезщетения.
В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще
бъде преустановено приемането на данни от
удостоверения, поради актуализирането на
програмните продукти и системи, обслуж-

На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА
О Б Р А З У В А М:
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за
провеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022
год., съгласно приложението, което е неразделна част от заповедта.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” Благоевград, РИК – Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.
Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица
по реда на чл. 8, ал.4 от Изборния кодекс в тридневен срок от датата на
обявяване пред областния управител на област Благоевград.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Към Заповед № 456 / 04.08.2022 год.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
ɋȿɄɐɂə

раждане на дете (след 6-месечна възраст на
детето), отглеждане на дете до 2-годишна
възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт
или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези
отпуски за период по-малък от 2 месеца, той
има право на отпуск за разликата между 2
месеца и ползвания отпуск.
До обнародването в Държавен вестник
на изменения и допълнения в Наредбата за
паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея, със заповед
на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) са утвърдени следните
образци:
Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ в рубриката “За
клиента”/“Формуляри”/“Формуляри и образци за временна неработоспособност и май-

ващи приемането и валидирането на данни
за изплащане на паричните обезщетения.
След 18 септември 2022 г. ще се приемат
само данни от утвърдените от управителя на
НОИ образци на удостоверения (в сила от
01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще
се отнасят. Изискванията към структурата,
формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по тези удостоверения са публикувани в рубриката „Е-услуги
и справки“/„За разработчици на софтуер“/
„Електронен обмен на данни за изплащане
на парични обезщетения от ДОО“.
В периода между 15 и 18 септември 2022г.
в рубрика „Е-услуги и справки“/„еПарични
обезщетения“/„Софтуер“ на сайта на института ще бъде публикувана нова версия
с изменения и допълнения в самостоятелно
работещия програмен продукт на НОИ за
въвеждане, контрол и изпращане на данни
от удостоверения, приложения № 9, № 10 и
№ 11 към НПОПДОО.

Има значително увеличаване на жалбите, оплакванията и запитванията, свързани със закъснели полети
Европейският потребителски център България има значително увеличаване на
жалбите, оплакванията и запитванията,
свързани със закъснели полети.
При закъснял полет потребителите
трябва да получат информация какво е
закъснението. В зависимост от времето, в
което трябва да се чака полетът, могат да
възникнат и допълнителни права.
Например, ако сте на летището и чакате
повече от два часа, авиокомпанията трябва да се погрижи за вас. Трябва да бъдат
осигурени ваучери или храна, закуска,
напитки. Ако това изчакване продължи
прокалено дълго - трябва да се осигури
нощувка с превоз до хотела и обратно.

Ако времето на закъснение е повече от
три часа, ако причината е в авиокомпанията, потребителят може да има право и на
парична компенсация. Размерът на тази
компенсация е фиксиран. Когато става
въпрос за полети до 1500 км, размерът
на компенсацията е 250 евро, коментират
експерти.
Ако потребителите попаднат на некоректна авиокомпания, регистрирана в ЕС,
те могат да се обърнат към Европейския
потребителски център - България.
„Нашата помощ е безплатна и винаги
сме на линия за консултации, съвети и
конкретна помощ“, уверяват от центъра.
При проблем с авиокомпания извън ЕС,
потребителите могат да се обърнат към
съответния контролен орган по въздухоплаване в дадената държава.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

ɇȺɋȿɅȿɇɈ
ɆəɋɌɈ

ȺȾɊȿɋ

ɆəɋɌɈ ɁȺ
ȽɅȺɋɍȼȺɇȿ

ɌȿɅȿɎɈɇ

001

Ȼɨɝɨɥɢɧ

-

ɭɱɢɥɢɳɟ

002

ȼɚɤɥɢɧɨɜɨ

ɭɥ. „ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ”-1

ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ
ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

003

ȼɚɤɥɢɧɨɜɨ

ɭɥ. „Ȼɨɪ”-1

ɩɟɧɫɢɨɧ. ɤɥɭɛ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

004

ȼɴɥɤɨɫɟɥ

ɭɥ. „ɏɪ. Ȼɨɬɟɜ”-3

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

005

ȼɴɥɤɨɫɟɥ

ɭɥ. „ɏɪ. Ȼɨɬɟɜ”-3

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

006

ȼɴɥɤɨɫɟɥ

ɭɥ. „ɏɪ. Ȼɨɬɟɜ”-3

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

007

Ƚɨɞɟɲɟɜɨ

ɭɥ. „Ƚɪɚɧɢɱɚɪɫɤɚ”-40

008

Ⱦɨɥɟɧ

-

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɚɪɬɟɪɟɧ ɟɬɚɠ ɤɴɦ
ɤɦɟɬɫɬɜɨ Ƚɨɞɟɲɟɜɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ

009

ɀɢɠɟɜɨ

-

ɭɱɢɥɢɳɟ

010

Ʉɨɱɚɧ

ɭɥ. „ɋɜɢɥɟɧ Ɋɭɫɟɜ”-1

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

011

Ʉɨɱɚɧ

ɭɥ. „ɉɪɨɥɟɬ”-1

ɱɢɬɚɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

012

Ʉɨɱɚɧ

ɭɥ. „Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ȼɥɚɝɨɟɜ”-1

ɤɦɟɬɫɬɜɨ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

013

Ʉɪɢɛɭɥ

-

ɱɢɬɚɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

014

Ɉɫɢɧɚ

-

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

015

ɉɥɟɬɟɧɚ

ɭɥ. „Ɂɚɛɴɪɞɨ”-1

ɱɢɬɚɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

016

ɉɥɟɬɟɧɚ

ɭɥ. „Ƚɨɪɧɚ”-1

ɱɢɬɚɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

017

ɋɚɬɨɜɱɚ

ɭɥ. „Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ”-14

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

018

ɋɚɬɨɜɱɚ

ɭɥ. „Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ”-14

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

019

ɋɥɚɳɟɧ

ɭɥ. „Ƚ. Ⱦɟɥɱɟɜ”-2

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

020

ɋɥɚɳɟɧ

ɭɥ. „Ƚ. Ⱦɟɥɱɟɜ”-2

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

021

Ɍɭɯɨɜɢɳɚ

-

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

022

Ɏɴɪɝɨɜɨ

-

ɭɱɢɥɢɳɟ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ
ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ
ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ

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 Август 2022 година, Понеделник,
Успение Богородично (Голяма Богородица)
Успение (заспиване) на Пресвета Богородица
е един от 12-те велики християнски празници,
чествани и от православни, и от католици.
Според Светото писание това е денят, в който
Божията майка на 64-годишна възраст напуска
земния живот и отива при сина си. Нейната
смърт била тъй лека и блажена, че приличала на заспиване. Оттук и думата
„успение“ - заспиване. Според народната традиция празникът се нарича
Голяма Богородица за разлика от Малката Богородица, когато се чества
рожденият ден на Христовата майка. След тържествена литургия в църквата
се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве
и за умрелите. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в
житейските проблеми. Провеждат се родови срещи, свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена
с порфорен орнамент, пиле каша, тиганици, варено жито, царевица и тиква.
Непременно се яде диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи,
домашно тъкано платно, месал, пешкир и пари. В този ден празнуват всички,
които носят благословеното име Мария.
16 Август 2022 година., Вторник,
Годишнина от рождението на Мадона
На 16 август 1958 г. е родена Мадона (псевдоним на Мадона Луис Вероника Чиконе) – американска поп и рок певица и актриса от италиански
произход. Мадона е най-популярната поп изпълнителка през 80-те и 90-те години на ХХ век, като
славата продължава и до днес.
17 Август 2022 година, Сряда,
Международен ден на детския телефон на
доверието
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на
Международният съюз на детските телефони на
доверието, официално признат от Комитета по
правата на децата на ООН.
18 Август 2022 година, Четвъртък,
Професионален празник на миньорите
Отбелязва се с Решение 834 от 8 август 1996г. на Министерския съвет на църковния празник Успение на Свети
Йоан Рилски - покровител на миньорите. Празнуват и геолозите и работниците от енергийно-суровинния отрасъл.
Успение на Свети Йоан Рилски.
На 18 август Българската православна църква отбелязва успението на Св. Йоан (Иван) Рилски Чудотворец.
Българският светец от XI век е един от най- почитаните и уважавани у нас,
покровител на българския народ и основател на Рилския манастир. Св. Йоан
Рилски е роден около 876 г. в с. Скрино в Осоговската планина. Живее по
времето на княз Борис и сина му Владимир, на цар Симеон и на сина му Петър - време на насилствено разпространение на християнството в пределите
на България. Според житието му, още като юноша той копнее да се посвети
в служба на Бога, затова напуска родното си място и постъпва в манастир.
Но, след като приема монашеството напуска манастира и започва да се скита из българските земи. Св. Йоан Рилски обикаля Осоговско- Беласишките
планини, Витоша, но най-много му харесала най-високата и безлюдна - Рила,
затова и тук по-късно основава едноименния манастир. Наречен от народа

Чудотворец, защото славата му, че помага на хората в беда и
изцерява от тежки болести се разнесла из целия Балкански
полуостров. Легендата разказва, че цар Петър I е отишъл от
столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне с него
но монахът не пожелал да се запознае с владетеля поради
смирение. Св. Йоан Рилски приел плодовете и храната, но не
и златото, което царят му дарил. Християнското му смирение
само увеличило славата и уважението, на което се радвал и
увеличил броя на ученици, които идвали при него. В края на
живота си светецът се отдава на уединение в молитви Богу.
Умира през 946 г. и е погребан в малката манастирска църква
на Светата Рилска обител. Около 980 г. мощите му са открити
и пренесени в София, а той е канонизиран за светец. През
1183г. унгарският крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, откъдето са върнати след
четири години. След Освобождението на България от византийско робство цар Асен
I ги пренася в столицата Търново през 1195 г. Св. Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, но славата му се разнася из целия Балкански полуостров и в Русия.
19 Август 2022 година, Петък,
Ден на хуманитарната помощ
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция A/
RES/63/139 на Общото събрание на ООН
от 11 декември 2008 г. в знак на почит към
всички, които оказват хуманитарна помощ
по света, както и за по-добра информираност на обществото за значението на тази
дейност. Годишнина от бомбения атентат
/2003/ в хотел „Канал“ в Багдад, Ирак, при
който загиват 22-ма служители на ООН,
сред които и върховният комисар на ООН
за човешките права Сержу Виейра ди Мелу.
20 Август 2022 година, Събота,
Имен ден празнува Самуил
На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил (означава - измолен
от Бога). Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един благочестив човек на
име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена
Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост.
Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали.
Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел
със семейството си в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва
Богу. Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана
едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да
се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той
й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба:
тя родила син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога“

ФОТОКОНКУРС „МОЕТО РАЗЛИЧНО ЩУРО ЛЯТО“

Като част от поредицата събития, посветени на Европейската нощ на учените 2022,
с мото Науката и иновациите са ключът към
бъдещето, което искаме и водещо послание
Заедно за Зелена и Дигитална Европа, Русенският университет обявява
КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ
НА ТЕМА: „ИНТЕЛИГЕНТНИ ЗЕЛЕНИ
ГРАДОВЕ“
Конкурсът е насочен към младежката
аудитория на Европейската нощ на учените – ученици от основните и средните
училища и студенти, като организаторите
очакват оригинални авторски разработки в
3 категории: ЕСЕ / РИСУНКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ по зададената тема. Във всяка от трите
категории ще бъдат раздадени по 3 награди
според преценката на компетентни журита:
Първо място – таблет;
Второ място – външен харддиск;
Трето място – безжични тонколонки.
Критерии при оценяването на творбите:
оригиналност, авторски принос /при установяване на плагиатство, съответната творба
ще бъде дисквалифицирана/, съответствие с
темата, въздействаща сила на разработката.
Наградите на отличените разработки ще
бъдат връчени от ректора на Русенския

университет акад. Христо Белоев, дтн при
откриването на Нощта на учените на 23
септември от 10 часа в Централното фоайе
на Ректората. По преценка на организаторите
някои от разработките ще бъдат публикувани във вестника на Русенския университет
„Студентска искра“.
Творбите да се изпращат на д-р Виктория
Иванова на адрес vivanova@uni-ruse.bg в
срок до 20 септември 2022 г., 17 часа.
Необходимо е участниците да впишат
в изпратената конкурсна творба трите си
имена, населено място, електронен адрес и
телефон за контакт.

ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА И ВРЕМЕТО

Кръщене в пандемия!
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

На едно малко островче насред морето живеели
Любовта, Тъгата, Радостта и много други чувства.
Един ден жителите получили вест, че техният дом
скоро ще потъне и трябва незабавно да го напуснат.
Като узнали лошата новина всички си направили
лодки и се приготвили за отплаване. Но на Любовта
не ú се вярвало, че островът ще потъне и до последно
отказвала да си тръгне.
Тя осъзнала какво се случва, чак когато водата
започнала да приижда. Тогава се изплашила и
пожелала да си тръгне заедно с някое от другите
чувства. Първо пред очите ú се изпречила Алчността
и Любовта я помолила за помощ.
- Не мога да те кача на лодката си. Тя е пълна със
злато и няма място - отказала Алчността.
В този момент Любовта зърнала Суетата, която
тъмно се готвела да потегли. Опитала да отплава с
нея, но тя също възразила:
- Няма как да те взема с мен. Ти си цялата в кал,
ще изцапаш и мен, и лодката. Потърси помощ от друг!
Радостта също минала покрай Любовта, но тя
била в такава еуфория, че изобщо не искала и да
чуе за чуждите проблеми. Тъгата от своя страна пък
била потънала в скръб и също отплавала, без да чуе
молбите на Любовта.
Тогава Любовта съвсем изгубила надежда. Малко
преди островът съвсем да потъне, тя чула непознат
глас да я вика:

- Скачай в моята лодка, Любов! При мен има
място.
Любовта скочила при странника, без дори да го
пита кой е. Когато стигнали до брега, непознатият
оставил Любовта и отново отплавал. Тогава Любовта се сетила, че не успяла да му благодари.
За неин късмет Мъдростта също била на брега и
тя я попитала:
- Знаеш ли кой беше този странник, който ми
помогна?
- Разбира се. Това беше Времето - отговорила
Мъдростта.
- Но защо точно то? - учудила се Любовта.
- Защото само Времето може да оцени Любовта!
-отвърнала Мъдростта.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

КАМПАНИЯ 2022: КОГА ПЛОЩИТЕ СА
ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ?

На 18 юли
Министерството на земеделието обяви,
че започват
проверките на
терен за допустимите за подпомагане площи. По план те
трябва да приключат до 16 септември.
Нека си припомним какви са критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми
и мерки за плащане на площ съгласно изискванията на
Наредба № 2 от 26 март 2018 г.
Обработваеми земи
Те са допустими за подпомагане, когато са засети със
земеделска култура, която е налична или може да бъде
установена чрез растителните остатъци от нея.
Производствени постоянно затревени площи (за
паша или за косене)
Те са допустими за подпомагане, когато на тях едновременно има не повече от 100 броя дървета и/или
храсти на хектар с височина над 0,5 м (за орлова папрат,
чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна, аморфа, независимо от височината), които са с мозаечно разположение; има мозаечно разположени сгради, съоръжения,
скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени,
които заемат не повече от 10% от общата площ след
изключване на неподходящите за подпомагане площи
и когато следите от паша или косене са разпознаваеми
през цялата календарна година.
Трайни насаждения
Те са допустими за подпомагане, когато:
1. най-малко 70% от растенията в парцела след изключване на неподходящите за подпомагане площи са
живи/неизсъхнали (с изключение на многогодишните
медицински и ароматни култури и ягодоплодните
видове) и
2. почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна
или 14 ливадно зачимяване), следите от които са разпознаваеми през цялата календарна година.
Земи под угар
Тези непроизводствени площи, част от обработваемите земи, са допустими за подпомагане, когато върху
тях е извършена най-малко една почвена обработка
(изораване, дисковане) от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване, има разпознаваеми през цялата
календарна година следи от дейностите по поддръжка
на площта в годно за производство състояние и се
поддържа максимална височина на тревостоя от 0,5 м.
Съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. допустими
за подпомагане са и земеделските площи, поддържани
в състояние, годно за производство, в случай че е приложена поне една от следните дейности:
1. за обработваеми земи – изораване, дисковане, косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж, обработка
с хербициди;
2. за постоянно затревени площи – косене на тревата
без изнасяне на сено/сенаж.
В заповедта на земеделския министър може да проверите още как се определят физическите блокове за
проверка, как се извършва тя и какви са правилата за
повторни и контролни проверки.

НА КАКВИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ИМА ПРАВО РАБОТНИКА ИЛИ
СЛУЖИТЕЛЯ, КОГАТО ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР Е ПРЕКРАТЕН
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 2
(СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА) ИЛИ ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 3 КТ
(НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА РАБОТА)?

Прекратяването на основание чл. 328, ал. 1, т. 2
(съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ)(намаляване на обема на работа)
е с предизвестие и ако работодателят не спази срока
на предизвестието, възниква право на обезщетение
по чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие).
При оставане без работа в резултат на прекратяването възниква право на обезщетение по чл. 222, ал.
1 от КТ.Обезщетението се изплаща от работодателя
на работника или служителя, който е останал без работа или е постъпил на работа след прекратяването
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 или служителят е постъпил на работа с
по-ниско трудово възнаграждение, той има право на
разликата за същия срок. По реда и при условията на
чл. 224 от КТ работодателят дължи обезщетение за
неизползван платен годишен отпуск.

Работничка е сключила срочен трудов договор за
определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ, издаден здравните
органи, че е бременна. Може ли работодателят да
прекрати трудовия й договор? Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен ли е работодателят да
иска разрешение от инспекцията по труда?
В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на
труда (КТ) е предвидено, че с изтичането на уговорения срок трудовият договор се прекратява, без която
и да е от страните да дължи предизвестие. Основанието се прилага за прекратяване на срочен трудов
договор, който е сключен за определен срок – по чл.
68, ал. 1, т. 1 от КТ. При прекратяване на трудовия
договор на това основание, закрилата при уволнение
не се прилага и работодателят няма задължение да
иска разрешение от инспекцията по труда.

Б АЩИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ
ДВА МЕСЕЦА ОТПУСК ЗА ДЕТЕ ДО 8 Г.

Бащите и осиновителите ще могат
да ползват два месеца отпуск за отглеждане на дете до
8-годишна възраст.
Това реши окончателно Народното
събрание с гласуваните поправки в Кодекса на труда.
С разписаната разпоредба бащите ще могат да
ползват отпуск веднъж или на части, като условието
е бащата да не е ползвал такъв за отглеждане на дете
до двегодишна възраст.
Предвиденият отпуск няма да може да се прехвърля на другия родител, но възможността за ползване
на двумесечен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст е само за осигурени лица, като всяка
година обезщетението ще се определя изрично.
Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.
Бащата или осиновителят, който иска да ползва отпуск за дете, трябва да уведоми за това работодателя
си най-малко 10 работни дни предварително.
С подкрепени текстове, пряко свързани с транспониране в българското законодателство на две основни директиви в Европейския съюз, се разписаха
и възможност на работникът и служителят да имат
адекватна информация, свързана с трудовото му правоотношение и професионално израстване.
Предвидени са и допълнителни възможности,
свързани с информация по отношение на трудовото
му заплащане, на почивките, на работното време и
на отпуските.

Въпрос: Може ли работник или служител да
връчи предизвестие за прекратяване на трудовия
договор по време на ползването на платен годишен
отпуск?
Отговор на МТСП: Работникът или служителят
може да отправи предизвестие за прекратяване на
трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса
на труда и по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен,
поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът
на предизвестието започва да тече от следващия ден
на получаването му. Работникът или служителят
може да оттегли предизвестието си, ако съобщи за
това на работодателя преди или едновременно с
получаването му. След този момент, до изтичането
на срока му предизвестието може да се оттегли само
със съгласието на работодателя.
Въпрос: Наш служител е с ТЕЛК решение с
крайна дата 30.05.2022 г. на 19.06.2022 г. придоби
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Не е подал документи за ново освидетелстване
в телк и твърди че старото му решение е пожизнено. На самото решение няма надпис или
печат пожизнено. Изтекло е преди да навърши
възрастта за пенсиониране. Пожизнено ли е това
решение на телк комисията или действието му
спира от крайната му дата?
Отговор: Според чл. 68, ал.1 от Наредба за ме-

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АВГУСТ 2022г.
До 15-ти август:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат
декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ
(изпращания), съгласно
чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС
- за референтен период
месец юли 2022 г.
ЗКПО
Внасяне на месечните
авансови вноски за август 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 юли.
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 юли.
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 юли.
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 юли.
До 20-и август:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен
внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания),
съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец юли 2022 г.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
брутния размер на сумата от частичните плащания по
трудови правоотношения, направени през месец юли,
когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец
не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава
справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под
формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период
– месец юли и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния
период, за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на
справка-декларацията до последния ден на месеца,
включително.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически
лица, придобити през месец юли.
дицинската експертиза (НМЕ) са регламентирани
въпросите, които се изследват при експертизата на
трайно намалената работоспособност. От посоченото
в запитването е видно, че определеният срок на инвалидност е изтекъл и към настоящия момент липсва
валидно експертно решение на ТЕЛК, в което да се
е произнесъл за противопоказаните условия на труд
и трудоспособно ли е лицето за работното си място
и необходимостта от трудоустрояване. Кодексът на
труда не предвижда продължаване на ползването на
права по трудовото правоотношение след изтичането
на срока на решението на ТЕЛК. Видно от чл. 69, ал.
8 от НМЕ преосвидетелстване на лицата по ал. 4 и 7
може да се извърши по тяхно искане или по искане
на контролните органи на медицинската експертиза.
С оглед на горепосоченото, считаме, че е необходимо
лицето да представи на работодателя валидно експертно решение на ТЕЛК, в което се определя вид и степен
на увреждане 50 и над 50 на сто.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ИЗБАВЯНЕ ОТ
ГОРЧИВИНАТА В КРАСТАВИЦИТЕ

Краставиците реагират много остро на резките температурни промени, недостига на влага, както и на продължителното въздействие на преките слънчеви лъчи.
При такива условия растенията изпитват силен стрес и
като своеобразна защита образуват горчиво вещество,
наречено кукурбитацин.
В растенията и в плодовете по принцип се съдържа
известно количество кукурбитацин, който не се усеща
по никакъв начин, но когато неговите нива се повишат,
веднага се появява горчивина и в плодовете. В краставиците присъства също фермент, наречен елатераза.
Тя може да снижи нивата на кукурбитацините, но проблемът е в това, че варира и количествата са различни
в отделните сезони, както и при всяко едно растение.
Нивата на кукурбитацина се променят по време на
вегетационния период и се повишават при стресови ситуации. Обикновено недостигът на вода, а също твърде
ниските или твърде високи температури са причина за
израстване на краставици с горчив вкус.
Горчивината в краставиците може да се избегне, ако
сте избрали правилното местоположение на културата.
Засаждайте краставиците на слънчево място, в добре
дренирана и богата на хранителни вещества почва.
Когато се отглеждат на сенчести места и няма достатъчно слънчева светлина, тогава по-често плодовете
са горчиви.
Отглеждане на високи лехи - високите лехи са идеално решение за отглеждане на краставици, защото
позволяват бързо затопляне на почвата и растенията
не изпитват стрес в началото на сезона.
Подхранване - използва се добре угнил оборски тор
или компост, който се поставя в посадъчните ямки преди засяване на семената или засаждане на разсада на
постоянно място. Краставиците са култура, нуждаеща
се от добро подхранване, така че почвата, богата на
органична материя има голямо значение за намаляване
нивата на стрес и добрия вкус на плодовете. През сезона
е добре да се направи повторно подхранване с угнил
компост. Той е богат на хранителни вещества и добре
задържа влагата. Ако почвата не е добра и не разполагате с компост, направете подхранване с комплексен
минерален тор на всеки 4-6 седмици.
Пространство - осигурете на краставиците достатъчно пространство за растеж, защото те не обичат
конкуренцията за вода и хранителни вещества, независимо дали ще бъде с други култури или плевели. При
отглеждане на опори разстоянието между растенията
трябва да бъде най-малко 30 см, а без опори – 1 м. При
достатъчно място за растеж, налични хранителни вещества и спазване изискванията за отглеждане, краставици
обикновено са без горчивина.
Засаждане на краставиците - семената се сеят, а
разсадът се засажда на постоянно място тогава, когато
премине опасността от застудяване и почвата е загрята
до 16 градуса по Целзий. Студът предизвиква стрес и
способства за появата на горчив вкус. Когато съществува опасност от рязко понижаване на температурите,
растенията имат нужда от подходяща защита – обикновено се използва полиетилен.
Поливане - краставиците се нуждаят от много вода,
особено по време на цъфтеж и плододаване – не позволявайте почвата да изсъхне. Недостатъчното поливане
в ранните етапи на растеж води до това, че горчивите
съединения по-късно се концентрират в плодовете.
Поливайте редовно краставиците или използвайте
системи за капково напояване, които ще позволят да
се поддържа почвата влажна, но не прекалено мокра.
Почвата не трябва да бъде суха на дълбочина 10-15 см
от повърхността.
Мулчиране - когато температурата на почвата достигне 21 градуса, тогава е наложително да се намали изпарението на влагата чрез мулчиране с органичен мулч
или нетъкан текстил. Мулчирането ще намали и коли-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

чеството на плевелите, които са
ко н к у р е н т и н е
само за влага, но
и за хранителни
вещества.
Температура краставиците растат най-добре в
температурния
и н т е р ва л 1 8 - 2 4
градуса, като минималната е 16, а максималната 32
градуса. Пазете краставиците от високи температури.
Продължителното задържане на температури над 30
градуса предизвиква силен стрес у растенията, който
се явява причина за горчивината. В горещините е добре да се създаде разсеяна полусянка – използват се
тъкани, блокиращи слънчевата светлина до 40-50%. В
много горещите региони се засаждат от южната страна
на високорасли култури – слънчоглед или царевица,
които създават частично засенчване.
Сортови особености - някои сортове краставици
са по природа с ниски нива на кукурбитацин. Той се
контролира от специфичен доминантен ген, който
се явява наследствен сортов признак. По-старите
пчелоопрашвани сортове и хибриди са по-склонни
към натрупване на горчиви вещества в плодовете.
Има сортове (Мурц, Тести Кинг F1, Тести Голд F1,
Тести Грийн F1 и др.), които са напълно освободени
от натрупване на кукурбитацин. Това би следвало да
бъде посочено като информация на опаковката, но на
практика не е така.
Партенокарпните хибридни сортове краставици са
напълно свободни от горчивина.
За степента на склонност към натрупване на кукурбитацин може да се разбере още от момента на
поникване на семената – най-голямо е количеството
в семеделите и по-слабо в листата. Ако дегустираме
парченце от семеделен лист и то е горчиво, това
означава, че при определени обстоятелства, които
разгледахме по-горе, плодовете могат да натрупат горчиви вещества. Това налага да се вземат навременни
мерки. Ако котиледоните са сладки, това е сигнал, че
никога и при никакви обстоятелства плодовете няма
да станат горчиви.
Съществува ли опасност за здравето консумацията
на горчиви краставици?
Такива краставици не са вредни за човешкото здраве, но определено не са по вкуса на всички. Известно
е, че в Китай от тях се произвеждат лекарствени препарати, действащи стимулиращо на някои вътрешни
органи, а освен това кукурбитацинът потиска растежа
на патогените, има противовъзпалителни и аналгетични свойства.
Все пак прекалено високите количества кукурбитацин могат да предизвикат образуване на газове и
стомашно-чревни смущения със симптоми на гадене
и повръщане.
Как може да се отстрани горчивината от краставиците, ако не е по вкуса ни?
1. В плодовете кукурбитацинът се натрупва в кората
и в близост до дръжката. Ако обелим краставицата и
отрежем около 2-3 см от края на плодната дръжка,
тогава горчивината ще намалее значително.
2. Накисване в солен разтвор за няколко часа – горчивината изчезва напълно и не се усеща.
3. Остават се да престоят на студено за едно денонощие и горчивината намалява значително.
4. Подправянето със сол и лимон или оцет също
дава добър резултат. Солта потиска способността ни
да усещаме горчивината, а киселият и горчивият вкус
се конкурират взаимно.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЛОФАНТ

Лофант /Lophanthus Anisatus
Benth/ представлява многогодишно тревисто растение,
което е най-широко разпространено в Китай, Япония, Канада и САЩ. Принадлежи към семейство Устоцветни.
Познат е с много наименования – женско биле,
анасонова мента, агастаче, син исоп, ананасов исоп.
Повечето му наименования са свързани с аромата на
цветовете му.
Лофант или лофанта е силно студоустойчив, сухо
устойчив и непретенциозен към почвите. Притежава
уникални медоносни и лечебни свойства. Достига височина до 2 метра и цъфти активно почти три месеца.
Лофантът е с най-дълъг период на цъфтеж.
Стъблото на лофант е изправено, разклонено силно и
облистено. Листата му са едри, назъбени и достигащи
дължина до 10 см. Цъфти с дребни бели цветчета, които
са събрани в класовидни съцветия.
Разположени са по краищата на страничните разклонения на стъблото. Семената му са ситни, заоблени
продълговати и тъмно кафяви. Запазват своята кълняемост до две години.
Отглеждане на лофант
Лофантът основно се размножава чрез семена. Семената се засаждат в малки сандъчета на дълбочина
0.5 см в полиетиленови оранжерии в началото на март.
Поникват до 5-6 дни след засаждането, а след един
месец се пикират. На открито се засаждат едва когато
настъпи трайно затопляне на времето – в края на април.
Разсада лофант се засажда на редове, като разстоянието от ред до ред трябва да е 60-70 см, а от едно
растение до друго – 25-30 см.
По време на вегетацията не бива да се допуска заплевяване, да се полива при силно засаждане. След дъжд
или поливане почвата трябва да се разрохква.
При ранно отгледан в оранжерийни условия разсад
и засаден при благоприятни метеорологични условия, растенията започват да цъфтят около средата на
месец юни. Те интензивно продължават да цъфтят
до края на август.
След септември и при благоприятни условия, от разклоненията на основните стъбла започват да израстват
нови леторасли с класовидни съцветия.
Лофант е чудесен медонос, а медопродуктивността
му надвишава 400 кг на хектар. Пчелите много охотно
посещават растенията, а полученият мед има изключително приятен аромат и ценни лечебни свойства.

ХРУПКАВИ ТИКВИЧКИ
С МЛЕЧНО-МАЙОНЕЗЕН СОС

Продукти: тиквички - 4 бр. средно големи, брашно 250 г, панко галета - 50 г, сол - на вкус, черен пипер - 1
ч.л., олио - за пържене
ЗА СОСА
майонеза - 1 кофичка / 400 г/,
кисело мляко - 1 кофичка / 400 г/,
копър - 1 връзка, чесън - 4 скилидки, зелен лук - няколко пера,
сол - на вкус, черен пипер - щипка
Приготвяне:
Тиквичките се измиват, махат
им се дупетата и се нарязват на шайби.
В купа се смесват брашното, галетата, солта и чернияt пипер.
В дълбок тиган сгорещяваме олиото.
Тиквичките се овалват в сместа от брашно и галета
и се пържат от двете страни до златисто.
Изваждат се върху кухненска хартия или салфетка,
да се отцедят от излишната мазнина.
Копърът и перата зелен лук се нарязват на ситно.
Чесънът се бели и също се нарязва на ситно.
В купа се смесват всички съставки за млечния сос,
разбърква се хубаво и се поднася към тиквичките.
Можете да объркате пържените тиквички с млечномайонезен сос или да го поднесете отделно.
Каквото и да решите, все ще е вкусно. Да ви е сладко
с моите хрупкави тиквички с млечно-майонезен сос!
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!

Жена се оплаква на приятелка:
- Омръзна ми този мой мъж! Все едно и също
слушам от него: мама това, мама онова, мама...
Аман от тази негова майка!
- Слушай сега! Важното е да го заинтригуваш като
жена - тогава той просто ще престане да мисли за
майка си - съветва приятелката.
Прибира се мъжът вечерта - жена му го посреща
облечена в черно, еротично бельо.
Мъжът я гледа няколко секунди замислено и пита:
- Що си цялата в черно, ма? Да не се е случило
нещо с мама?
- Какви чужди езици владееш?
- Руски с кимане, а английски и немски с ръкомахане.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

