
радваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както 
от морална, така и от парична подкрепа. Да бъдем отново причината, 
тези семейства да се усмихнат, да бъдат по-спокойни за утрешният 
ден, да стоплим сърцата и душите им. Да бъдем заедно и в трудните 
моменти. 
Включете се в инициативата! Бъдете благодетел! Бъдете част от 

доброто!
Дарения за кампанията могат да бъдат направени всеки делничен 

ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата 
по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД
IBAN: BG98DEMI92408400043012

Код на вид плащане: 445100
BIC: DEMIBGSF

16 - 22 декември 2019г., година (XV), 49 /734

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Със своя заповед кмета на общината д-р Арбен Мименов забра-
ни продажбата и употребата на пиротехнически средства, като 
пиратки, бомбички и други, в търговската мрежа на общината. 
Забраната важи и за продажбата по пазари и сергии. Нарочен 
специалист от Общинската администрация лично уведоми рабо-
тещите в търговските обекти за разпореждането. Кметовете по 
населени места имат грижата по подходящ начин да уведомят 
населението за наложената забрана, а директорите на училища 
и детски градини са длъжни да запознаят учащите се, както и да предприемат съответните 
мерки за недопускане на продажба и употреба в учебните заведения. Цялостният контрол по 
изпълнението на заповедта е възложена на органите на реда от Полицейски участък Сатовча.

Във връзка с проекта „Модерна и интерак-
тивна класна стая чрез творчество и педа-
гогически иновации“, Програма „Еразъм+“, 
Ключова дейност 1, Училищно образование, 
г-н Кирил Караколев - местен краевед и бивш 
преподавател по история, изнесе лекция пред 
учениците от 9-б клас с класен ръководител - 
г-жа Райка Славчева в музейната сбирка „Мост 
между миналото и бъдещето“.
Целта на лекцията бе да се запознаят уче-

ниците с римските мостове на територията на 
община Сатовча и да ги сравнят с мостовете в 
гр. Рим, Италия.
Г-н Кирил Караколев разказа интересни фа-

кти и събития за община Сатовча, която е с бо-
гато културно-историческо наследство и при-
родни забележителности.
Сред най-големите атракции са петте рим-

ски моста на река Бистрица, която минава 
през общината. Най-атрактивен е римският 
мост в местността „Банян“, през който е пре-
возен тялото на цар Калоян на път от Солун за 
Велико Търново.
По военни съображения, римляните премест-

ват през I век трасето на пътя и построяват нов 
мост в близост до село Крибул, като по този 
начин осигуряват преминаването на войските 
през огрени от слънцето пътища, а по-точно, на 
юг от Сатовча. Така селото остава изолирано 
от главния поток на войски и кервани.
Учениците бяха запознати и със скалното 

образувание „Скалето“, използвано като свети-
лище през късната Бронзова епоха и през Же-

лязната епоха, където са 
извършвани древни тра-
кийски езически ритуали, 
както и древен тракийски 
и римски път, свързващ 
населеното място с Бело-
морието. Забележително 
е голямото наличие на 
тракийски и римски гробове, разположени по 
цялото землище на населеното място.
До местността може да се достигне пеш или с 

джип по пътя от село Црънча за село Ваклиново.
Лекцията завърши със значението на Рим-

ската империя, която е известна в България със 
своите строежи на крепости, мостове, пътища 
и акведукти.
Учениците имаха възможност да се потопят 

във времето на Римската епоха, да се докоснат 
до реални исторически артефакти, да усетят ав-
тентичната атмосфера на времето, да проявят 
творческо въображение и креативност, където 
духът на миналото оживява чрез експонатите 
и представата за него се пренася в собствената 
му среда и действителност.
Г-н Караколев подари на всички ученици 

картички с изобразени римски мостове от ра-
йона на Сатовча.
След интересната лекция, учениците посети-

ха римския мост на местността „Банян“.
„Мостът е уникален дар от миналото, по-

строен от древните римляни и по него минах-
ме, сякаш стъпвахме върху историята! Едно 
много красиво място!“ – споделиха учениците.

ДОБРАТА ИНИЦИАТИВА ПРОДЪЛЖАВА
Добрата инициатива – набирането на средства за 

деца сираци и деца с увреждане до 16 годишна въз-
раст от община Сатовча в края на календарната годи-
на - продължава. Преди единадесет години, по идея 
на Кмета на общината д-р Арбен Мименов за първи 
път се организира кампания за набирането на сред-
ства за децата сираци, на които им предстои абитури-
ентски бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати 
за закупуване на облекло за паметната за тях абиту-
риентска вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините според събраната 
сума се подпомагат и деца сираци, които не са абитуриенти, както и деца с увреждане до 
16 годишна възраст. Всяка година през месец декември се организират благотворителни 
инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства, чрез 
продажбата на саморъчно изработени картички, сувенири, различни произведения на из-
куството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други такива, предимно от деца и 
ученици от всичките детски градини и училища от община Сатовча.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов призовава всеки, който има възможност да помогне 

да бъде част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем и тази година да за-

Със своя ззапповед кмета на общината д р Арбен Мимименовв забраСС бб АА бб ММ бб

ВъВъВ вв врвръзъзкака сссс пппророекектата МММоМодедернрнаа ии иннтетерарак-к лялязнзнататаааа еепепохохаа ккъдъдететоо сасаа

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „РИМСКИТЕ МОСТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САТОВЧА“ ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  

На 6 декември 2019 
година се проведе за-
седание на Общински 
съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха 

приети:
- Годишна програма за 

развитие на читалищна-
та дейност на територи-
ята на община Сатовча 
за 2020 година:

- Годишен план за 
ползване на дървесина 
от общинските горски 
територии – собственост на об-
щина Сатовча, за 2020 година;

- Наредба за отменяне на Наред-
бата за осигуряване на противопо-
жарния ред в община Сатовча;

- актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 2019 
година.
Общинският съвет – Сатовча, 

даде съгласие:
- за подписване на Анекс за 

удължаване на срока по Договор 
за банков кредит № 1381.1212 от 
03.01.2013 година с „Търговска 
банка Д” АД;

- за реализация на проект „Из-
граждане на игрище за минифут-
бол в двора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” – село Сатовча, в 
УПИ I, кв. 35 по плана на село 
Сатовча, община Сатовча”;

- за предоставяне за безвъзмезд-
но ползване на футболен стадион, 
находящ се в УПИ XVIII, кв. 
38 по плана на село Вълкосел – 
публична общинска собственост,  
на Сдружение „Футболен клуб 
Стрела – 2003, село Вълкосел;

- за кандидатстване на Сдру-
жение „Футболен клуб Стрела – 
2003” – село Вълкосел, с проект 
„Ремонт на съблекалня, монтаж 
на съоръжения: скамейки, дре-
нажна и оросителна система, 
писта и ограда към футболно 
игрище в УПИ XVIII, кв. 38 по 
плана на село Вълкосел, община 
Сатовча” пред Министерството 
на младежта и спорта, извърш-
ване на предвидените дейности 
и учредяване право на строеж за 
срок от 8 години;

- за одобряване на ПУП – пар-
целарен план за електропровод за 
външно електрическо захранване 
и трафопост до поземлен имот 
074037, местност Долни Банян,   
землище село Долен;

- за одобряване на задание за 
проектиране и допускане из-
работването на Подробен ус-
тройствен план (ПУП – ЧИРП) 
– частично изменение на плана за 
регулация за имот УПИ I, кв. 48 
по плана на село Плетена;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на: 

• помещение, находящо се на 
първи етаж от сграда Читалище, 
село Сатовча – публична общин-
ска собственост, с площ 18 кв. м 
за офис;

• помещение, находящо се в 
УПИ I, кв. 14 по плана на село 
Годешево, с площ от 161 кв. м – 
публична общинска собственост, 
представляващо пристройка към 
Основно училище – село Годеше-
во, за шивашка дейност;

• помещение, находящо се 
на първи етаж от сградата на 
Младежки дом, село Туховища 
– частна общинска собственост, 
с площ от 88 кв. м за търговска 
дейност;

• помещение, находящо се в 
приземен етаж от сградата на 
Младежки дом, село Туховища 
– частна общинска собственост, 
с площ от 75 кв. м за търговска 
дейност;

• общински терен – петно № 1, 
за разполагане на преместваем 
временен търговски обект в село 
Годешево;

• общински терени – петна № 1, 
2, 3 и 4 за разполагане на премест-
ваем временни търговски обекти 
в село Слащен.
Общинският съвет – Сатовча, 

откри процедура за определяне 
на съдебни заседатели при Ра-
йонен съд – Гоце Делчев, мандат 
2020-2024 година и избира вре-
менна комисия за извършване 
на проверка на документите на 
кандидатите.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 71



18 Декември 2019г., Сряда,
Международен ден на мигранта 
Обявен от Общото събрание на 

ООН на 4 декември 2000 г. по предло-
жение на Икономическия и социален 
съвет на ООН (ИКОСОС). На 18 де-
кември 1990г. е приета Международна 
конвенция за защита на правата на 
работниците - мигранти и на члено-
вете на техните семейства. 

22 Декември 2019, Неделя,
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на 

астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене. 
24 Декември 2019, Вторник,
Бъдни вечер
 Бъдни вечер е един от най- важните 

семейни празници в българския календар. 
Самото му име произхожда от бдение 
или бъднини. В първия случай по-силна 
е християнската символика – с молитва 
да се посрещне раждането на Спасителя. 
Вторият вариант е отражение на езическите 
вярвания, според които раждането на мла-

дия бог се свързва с възкръсването на цялата природа и се смята за начало на 
новата година. Затова на Бъдни вечер се извършват множество ритуали, които 
трябва да донесат късмет и плодородие в дома. Според българската традиция 
семейството трябва да бъде заедно, като всеки негов член изпълнява различни 
ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - дебел пън от дъб или круша, 
който символизира Световното дърво (крепящо реда и хармонията в света). 
То трябва да бъде запалено от най-възрастния и да бъде оставено да гори цяла 
нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от зли сили, а според народните 
вярвания точно в навечерието на Коледа небето и адът временно се отварят 
и сред хората бродят караконджули и таласъми. Пепелта от Бъдника не се 
изхвърля – една част се разпръсква за плодородие по нивите, а друга се пази 
като средство срещу зли сили. Според народните вярвания на Бъдни вечер 
може да се види в бъдещето, затова се правят различни гадания за времето, 
плодородието и личната съдба. Например, ако бъдника гори добре и пръска 
искри, това означава богата реколта. Обичай е да се гадае и за здраве. Всеки от 
семейството счупва по един орех и в зависимост от това дали ядката е хубава 
или гнила, го очаква здраве или болест. Младите моми пък могат да сънуват 
бъдещия си жених, като сложат първата хапка от питата под възглавницата си.

XII-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
Краен срок: Първа фаза - 20 декември 2019 г.
Националният ученически конкурс „Посланици 

на здравето” се провежда в рамките на Нацио-
налната програма за превенция на хроничните 
незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на 
здравословния начин на живот на младите хора. 
Целта му е превенцията на поведенческите и 
рискови за здравето фактори, свързани с нeздраво-
словното хранене, ниската физическа активност, 
злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Конкурсът ще се проведе в три възрастови ка-

тегории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на 
участие имат паралелки или випуски от ученици 
от 1 до 12 клас от цялата страна.
В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, не-

зависимо дали са от един и същи випуск. Конкурсът ще протече в две фази. 
В рамките на първата фаза (8 ноември – 20 декември 2019 г.) участниците 
трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването 
своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и 
злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. 
През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се 
осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Конкурсът е иницитива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в 

партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Минис-
терството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна 
организация (СЗО) за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) 
и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Н О В И Н И
16 - 22 декември 2019г., брой 49

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 13.12.2019 г.
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Една притча за най-вярната спътница.Тя е до 
нас, накъдето и да поеме пътят ни. Следва ни 
неотлъчно. Дори и да я пренебрегваме, дори да не 
се грижим за нея, тя няма да ни изостави.
Живял някога един много богат човек. Той имал 

четири жени. Обичал най-много четвъртата, гле-
зел я, постоянно й обръщал внимание, правел й 
комплименти, купувал й скъпи дрехи и подаръци, 
бил много грижлив към нея и й давал най-доброто. 
Гледал нищо да не й липсва.
Обичал много и третата си жена. Много се горде-

ел с нея. Постоянно я показвал на приятелите си, 
но и много я ревнувал. Страхът, че може да го на-
пусне и да избяга с друг мъж, нерядко го обземал.
Имал чувства и към втората си жена. Тя била 

най-добрата му приятелка. Имал й безгранично 
доверие, тъй като тя умеела да пази тайна, той 
й доверявал всичко. Когато имал проблеми или 
нещо много му тежало, той го споделял с нея и 
тя винаги му помагала да намери изход и от най-
затруднената ситуация.
Първата му жена била негова вярна спътница. 

Грижела се за богатството му, движела всичките му 
дела и домакинството. Богаташът обаче не обичал 
първата си жена и макар че тя изпитвала към него 
безгранична и силна любов, той едвам я забеляз-
вал. Постоянно я пренебрегвал и омаловажавал 
нейните нужди и желания.
Един ден човекът се разболял. Ясно било, че 

краят му наближава. Мислел си за охолния живот, 
който водел, и си казал: „Сега имам до себе си 
четири съпруги. Обаче ако си отида сам от този 
свят, ще ми е толкова самотно!”
Извикал край себе си четвъртата съпруга. 

Попитал я:
– Теб обичах най-много от всички! Дарявах 

те с най-прекрасни дрехи и бях толкова нежен и 
грижовен към теб. Сега обаче умирам и искам да 
те помоля да дойдеш с мен, за да продължим да 
сме заедно и след смъртта. Ще го направиш ли?

– Няма начин – отговорила четвъртата му жена. 
Без да обели нито дума повече, тя си тръгнала.
Човекът я гледал с насълзени очи как се отдале-

чава и горчилка се надигнала в душата му. Думите 
й го пронизали като кама в сърцето. Толкова много 
бил направил за нея!
Богаташът повикал край себе си третата си 

съпруга и я попитал:
– Обичах те през целия си земен път. Имам 

едно предсмъртно желание. Искам да ме послед-
ваш в отвъдното?

– Няма да го сторя! – отговорила тя. – Животът 
тук е толкова прекрасен и аз ще продължа да го 
живея. Когато ти умреш, аз ще се оженя за друг.

Човекът изтръпнал, болката от думите й го 
сковали. Но как? Как е възможно? Повикал вто-
рата си жена:

– Винаги когато съм имал нужда от теб, ти си 
била до мен! Сега имам най-голяма нужда от теб! 
Моля те, последвай ме и след смъртта!

– Съжалявам, но този път не мога да съм до теб! 
– отвърнала тя. – Мога единствено да съм до теб до 
сетния ти час и да те изпратя до гроба. Съжалявам!
Този отговор го сразил като гръм и той останал 

безмълвен. Тогава чул гласът на първата си жена:
– Аз ще те последвам! Ще те следвам, където и 

да отидеш и ще съм винаги до теб!
Човекът погледнал своята първа съпруга. Тя била 

толкова слаба и бледа. Тръпки полазили по цялото 
му тяло. Със сълзи на очите той й отговорил:

– Трябваше да се грижа по-добре за теб през 
всичките тези години, когато имах тази възможност! 
Трябваше да те обичам повече!
Истината е, че всеки един от нас има четири 

жени в своя живот.
Четвъртата жена е нашето тяло. Независимо 

колко и какви усилия полагаме, за да е здраво 
и да изглежда прекрасно, винаги ни напуска, 
когато умрем.
Третата жена са парите, професията, положени-

ето ни в обществото. Когато напуснем този свят, 
тя ни напуска и отива при някой друг.
Втората жена са семейството и приятелите ни. 

Без значение колко са ни близки приживе, колко 
много са направили за нас, колко безрезервно 
са ни обичали, единственото, което могат да 
направят, е да са до нас в сетния ни час и да ни 
изпратят до гроба.
А първата жена е нашата душа. Най-често в 

преследване на материално благополучие и чувст-
вено удоволствие я пренебрегваме. И въпреки това 
единствено тя би ни последвала и след смъртта. 
Затова трябва да се вслушваме в нея приживе, а 
не когато вече е твърде късно!
Душата е онзи лъч светлина, който 

ни следва където и да отидем. Тя е 
единствената част от нас, която ще 
ни последва и отвъд!

ПРИТЧА: НАВСЯКЪДЕ ЩЕ ТЕ ПОСЛЕДВАМ



родители, както и че детето не се отглежда от лице, 
включено в програми за подкрепа на майчинството. 
Според чл. 46, ал. 3 от НРВПО, когато заявлението по 
ал. 1 се подава от лице по чл. 164, ал. 3 от КТ, към него 
се прилагат декларация и справка съгласно приложения 
№ 2 и 3 в два екземпляра. Лицата по чл. 164, ал. 3 от 
КТ могат да прекратят ползването на отпуска с писмено 
заявление до предприятието, в което работят. В чл. 46, 
ал. 2, т. 2 от НРВПО е посочено, че отпускът по чл. 164 
се прекратява и когато детето бъде настанено в детско 
заведение, включително детска ясла.

Въпрос: Съществува ли фиксирана в законода-
телството часова равностойност на трудовите 
договори цял щат и 1/2 щат, въз основа на която 
да има ограничения за сключване на ІІ ТД цял щат 
при наличие на основен трудов договор на 8 часа в 
сферата на образованието, както и на броя на ТД 
ІІ 1/2щат при наличие на ОТД на 8 часа. 
Отговор на  Дирекция „Трудово право, общест-

вено осигуряване и условия на труд“: Съгласно чл. 
111 от КТ работникът или служителят може да сключва 
трудови договори и с други работодатели за извърш-
ване на работа в извън установеното за него работно 
време по основното трудово правоотношение /външно 
съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в 
индивидуалния му трудов договор по основното тру-
дово правоотношение. В разпоредбата на чл. 113 от 
КТ е предвидено, че максималната продължителност 
на работното време по трудов договор за допълнителен 
труд заедно с продължителността на работното време 
по основното трудово правоотношение при подневно 
изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа 
седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст ра-
ботници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите 
работници и служители. При изричното им писмено 
съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 
могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или 
служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие 
за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, 
при когото работи. В случай че работникът или служи-
телят не даде съгласие, той не може да бъде задължен 
да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му 
не може да доведе до настъпване на неблагоприятни 
последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на 
чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на 
работника или служителя по чл. 111 за работа повече 
от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна 
по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите 
по ал. 3 и 4 продължителността на работното време 
се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във 
всички случаи на полагане на допълнителен труд об-
щата продължителност на работното време не може да 
нарушава непрекъснатата минимална междудневна и 
седмична почивка, установена с този кодекс. За повече 
информация можете да се обърнете към Министерство 
на образованието и науката.

ботодател могат да се ползват и други видове данъчни 
облекчения.
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреж-

дания за 2019 г. могат да се ползват по два начина.
Първият начин е чрез работодателя по основно-

то трудово правоотношение, който е задължен да 
извърши годишно облагане на доходите от трудови 
правоотношения на съответното лице, в срок до 31 
януари 2020 г. В този случай е необходимо работникът 
или служителят да предостави на работодателя си де-
кларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното 
облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, 
ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с 
увреждания), както и останалите необходими доку-
менти, в срок от 30 ноември до 31 декември 2019 г.
Вторият начин е с подаване на годишната данъчна 

декларация за 2019 г. – до 30 април 2020 г.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК 
ПРИ 4-ЧАСОВ И 2-ЧАСОВ ТРУДОВ ДОГОВОР?

Когато по трудовото правоотношение е договорено 
между страните непълно работно време, правото и раз-
мера на платен годишен отпуск се установява по реда на 
чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките 
и отпуските. В него е регламентирано, че работникът и 
служителят, който работи през част от законоустанове-
ното работно време (непълно работно време), има право 
на платен годишен отпуск пропорционално на времето, 
което му се признава за трудов стаж.
Редът и начи-

нът  на  изчис-
ляване на тру-
довия стаж са 
уредени с раз-
поредбата на чл. 
355, ал. 2 от Ко-
декса на труда 
(КТ), където се 
посочва, че за 1 
ден трудов стаж 
се признава вре-
мето, през кое-
то работникът 
или служителят 
е работил най-
малко половината от законоустановеното за него 
работно време за деня по едно или няколко трудови 
правоотношения. В случаите, когато работникът 
или служителят работи не по-малко от половината 
от законоустановеното за него работно време, има 
право на основен платен годишен отпуск в пълен 
размер, който е не по-малко от 20 работни дни за 
календарната година. В случай че трудовият договор 
е за 2-часа, трудовият стаж се изчислява по реда на 
чл. 355 от КТ. Времето, което се признава за трудов 
стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. 
Размерът на платения годишен отпуск се определя 
на база времето, което се признава за трудов стаж.

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 

11, ал. 2 от ЗСВТС на 
Интрастат декларации 
-пристигания/изпраща-
ния за месец ноември 
2019 г., за новореги-
стрираните Интрастат 
оператори с възникнало 
текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец ноември 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 
ноември, когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х 

от ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров пре-
воз на пътници за следващата година /данъкът се пла-
ща при получаване на разрешението за упражняване 
на дейността/.

2. Подаване на декларация за освобождаване от так-
са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, ко-
ито няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО 

за упражняване на  правото  на избор за облагане с 
данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.

3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълни-
телните разходи на народните представители.
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ДФЗ ИЗПЛАТИ БЛИЗО 80 МЛН. ЛЕВА
НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 2019   
ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финан-

совата подкрепа на животновъдите за Кампания 2019. 
Преведени са 79 781 705,04 лева на 9315 животновъди 
по пет схеми за обвързано производство.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни 
крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), бяха 
изплатени 29 850 823,27 лв, разпределени между 879 
кандидата. Съгласно заповед за определяне размера 
на плащането № РД 09-1122 от 04.12.2019 г. на Ми-
нистъра на земеделието, храните и горите, за едно 
допустимо животно по схемата, подпомагането е 
515,89 лева за първите 30 животни, и 468,99 лева за 
над 30-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за млечни 

крави (СМлК), бяха изплатени 25 993 210,43 лв, раз-
пределени между 3 813 кандидата. Съгласно заповед 
за определяне размера на плащането № РД 09-1121 от 
04.12.2019 г. на Министъра на земеделието, храните 
и горите, за едно допустимо животно по схемата, 
подпомагането е 308,69 лева за първите 30 животни, 
и 280,63 лева за над 30-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни 

крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо), бяха 
изплатени 3 007 836,99 лв, разпределени между 398 
кандидата. Съгласно заповед за определяне размера 
на плащането № РД 09-1123 от 04.12.2019 г. на Ми-
нистъра на земеделието, храните и горите, за едно 
допустимо животно по схемата, подпомагането е 
172,56 лева за първите 30 животни, и 156,87 лева за 
над 30-тото допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за месодай-

ни крави и/или юници (СМКЮ), бяха изплатени 17 
535 177,96 лв, разпределени между 5 336 кандидата. 
Съгласно заповед за определяне размера на плаща-
нето № РД 09-1120 от 04.12.2019 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите, за едно допустимо 
животно по схемата, подпомагането е 161,46 лева 
за първите 30 животни, и 146,78 лева за над 30-тото 
допустимо животно.
По Схемата за обвързано подпомагане за биволи, 

бяха изплатени 3 394 656.39 лв. разпределени меж-
ду 262 кандидата. Съгласно заповед за определяне 
размера на плащането РД 09-1124 от 04.12.2019 г. 
на Министъра на земеделието, храните и горите, за 
едно допустимо животно по схемата, подпомагането 
е 362,36 лева.
Следващата седмица ДФЗ ще плати и по послед-

ната схема за обвързано подпомагане - на козевъди 
и овцевъди, които гледат животни под селекционен 
контрол.

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ МОЖЕ ДА 
ПОЛЗВАМЕ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ  
До края на декември работниците или служителите 

трябва да представят необходимите документи пред 
своите работодатели по основното трудово правоот-
ношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните 
облекчения за деца. Две са декларациите за ползване 
на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъч-
ното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ).
От миналата 

година  не  се 
изисква  пис-
мена деклара-
ция от другия 
родител, че той 
няма да ползва 
облекчението. 
Дадена е въз-
можност двете 
облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се 
ползват от двамата родители, когато доходите на 
единия не са достатъчни, за да ползва облекченията 
в пълен размер. В тези случаи разликата може да се 
ползва от другия родител чрез подаване на годишна 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез 

работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма 
подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения, или че ще подава годишна данъчна де-
кларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да 
се проверят дълговете към бюджета е като се направи 
справка на интернет страницата на НАП с безплатен 
персонален идентификационен код – ПИК, който 
може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез ра-
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Въпрос: Ползвах 280 дни непрекъснат отпуск 
по болест. Не се чувствам готова да се върна на 
работа. Има ли право работодателят да откаже 
ползване на отпуск по чл. 164 ал. 3 от КТ. 
Отговор на МТСП: От запитването правим извод, 

че желаете да ползвате отпуск за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса на труда 
(КТ). В чл. 164, ал. 1 от КТ е предвидено, че след 
използване на отпуска поради бременност, раждане 
или осиновяване, ако детето не е настанено в детско 
заведение, работничката или служителката има пра-
во на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, 
второ и трето дете до навършване на 2-годишната 
му възраст. Отпускът по ал. 1 със съгласието на 
майката (осиновителката) се разрешава на бащата 
(осиновителя) или на един от техните родители, 
когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, 
ал. 3 от КТ). Съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредбата 
за работното време, почивките и отпуските (НРВ-
ПО), отпускът за отглеждане на дете до двегодишна 
възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ се ползва въз основа 
на писмено заявление на майката до работодателя. 
Предприятието е длъжно да разреши отпуска от 
деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма пра-
во на този отпуск, предприятието е длъжно да го 
уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. 
Когато заявлението по ал. 1 се подава от майката, 
към него се прилага декларация, че тя не е лишена 
от родителски права или нейните родителски права 
не са ограничени по установен ред, че детето не е 
дадено за осиновяване или не е настанено в детско 
заведение, включително детска ясла, че майката не 
е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът да 
бъде ползван от бащата или от някой от техните 



ДОМАШНИТЕ КЪРПИ
БИЛИ БОМБА ОТ БАКТЕРИИ    

Сред най-големите виновници за разпространяването 
на бактерии у дома са кърпите, се посочва в скорошно 
проучване. Учените от Университета в Аризона смятат, 
че основните причини за това са две. 
Едната е, че те задържат влага за дълъг период от вре-

ме, което е всъщност идеалната среда за оцеляването на 
микробите. Другата основна причина е, че кърпите се из-
ползват най-вече в области, където има много бактерии. 
Според автора на изследването Чарлз Герба и уче-

ните от Университета в Аризона има основно два вида 
бактерии по хавлиите у дома. Това са ешерихия коли и 
колиформните бактерии. 
Учените установили, че 

от ешерихия коли има около 
25.6 на сто по кърпите, а от 
колифомните – 89 на сто по 
хавлиите за чинии, които се 
използват в кухнята. Коли-
формните бактерии всъщност 
се съдържат в изпражненията 
и биха могли да са причина за 
диария и хранително отравяне. 
Учените обясняват, че след като човек забърше ръцете си 

в кърпата, може да докосне някаква храна или да докосне 
устата си, като по този начин ще разпространи бактериите. 
Кърпите в кухнята обаче не са единственият проблем, 

поясняват изследователите. Ако семейството използва 
една обща кърпа в банята, това също може да разпрос-
трани вируси сред членовете на фамилията. 
Според професорът от Университета Астън – Антъни 

Хилтън, прането на хавлиените кърпи на ниска темпе-
ратура, не може да убие напълно бактериите от кърпите. 
Той препоръчва да ги перем на по-високи градуси. 
Разбира се, бактериите са навсякъде около нас и по-

някога, използвайки някакъв предмет, докато се храним, 
дори не съзнаваме колко много микроби има по него. 
Според скорошно проучване само на един квадратен 
сантиметър от клавиатурата на компютъра има повече 
от хиляда микроорганизма. 
Затова добре помислете следващия път, когато обяд-

вайки, проверявате нещо на компютъра си – според 
специалистите, на мишката живеят по-малко – към 500 
на един квадратен сантиметър. 
На всички е ясно, че бактерии има и в тоалетната и то не 

малко – учените обаче предупреждават, че ако не спускаме 
капака на тоалетната чиния и пуснем водата, бактериите 
могат да плъзнат на шест метра разстояние от нея. 

ВАРУВАНЕ НА ПОЧВАТА –
ЗАЩО, КОГА И КАК ДА ГО ПРАВИМ  

Варуването на почвата е агротехническо мероприя-
тие, което се прави за подържане на нормалното пло-
дородие на почвата, структурната стабилност и добро-
то усвояване на хранителните вещества. Общата площ 
на генетично киселите почви в страната е над 55%. 
Все по-активно се развиват процесите на вторичното 
вкиселяване в районите на интензивно земеделие.
Защо е нужно да се варуват почвите
Високата киселинност е една от причините за на-

маляване на добивите. При повишена киселинност 
намалява значително ефективността от торенето и 
усвояването на хранителните вещества от растения-
та. Разкиселяването на почвата съществено подобрява 
азотното, фосфорното и калиевото подхранване, сни-
жава натрупването на тежки метали, обогатява почва-
та с калций и магнезий. Варуването способства раз-
витието на полезна микрофлора в почвата, подобрява 
свойствата на почвата, качеството на хумуса и пови-
шава плодородието.
Много култури са чувствителни към повишената ки-

селинност на почвата. Към тях се отнасят: цвекло, лук, 
чесън, главесто зеле, спанак, пипер, пъщърнак, френ-
ско грозде и др. Тези култури дават добри добиви при 
значения на рН от 7,0 до 8,0.
Краставици, салата, цветно зеле, алабаш и праз лук 

добре растат при практически неутрално рН – 6,0-6,5. 
При намаляване на стойностите на рН до 4,5-5 доби-
вите падат 1,5-2 пъти.
Домати, слънчоглед, моркови, тиква, тиквички, магда-

ноз, ряпа, репички и ревен могат да се развиват добре в 
много широк диапазон на заначения на рН – от 5,0 до 7,5.

Варуване се прилага когато:
– налага се да се промени реакцията на почвата, 

защото го изисква дадена култура;
– да се промени структурата на почвата;
–  при заболяване на растенията от недостиг на калций.
За чувствителните към повишена киселинност кул-

тури варуването е задължително, но при отглеждане 
на картофи е известно, че основната реакция прово-
кира появата на краста.
Растения – индикатори на почвената реакция
Има растения, които се наричат биоиндикатори и 

растат върху почви с точно дефинирана реакция.
Като индикатори могат да се използват и плевели, 

които се срещат по нивите, градините и са много ха-
рактерни за кисели или алкални почви.
На кисели почви расте хвощ, киселец, косичник, 

лютиче, куча лобода, калуна, полска детелина, ко-
лянка, очиболец, трицветна теменуга.
Растения – индикатори за алкална почва (рН 7,1-7,5) 

са: жълта люцерна, поветица, живовляк, полски синап.
На неутрална почва расте равнец, подбел, палами-

да и др.
За определяне на киселинността на почвата може 

да се използва лакмус, но най-точни резултати без-
спорно дават лабораторните изследвания.
Кои почви се варуват и кога е най-добре да се 

направи?
Не всички почви 

се нуждаят от ва-
руване, но то е на-
ложително за тези, 
които имат висока 
киселинност.
Варуването е най-

добре да се осъ-
ществи по време 
на подготовката на 
даден участък или 
при формирането на участъците в градината. Препо-
ръчва се да се прави в сухо време и преди обработка-
та на почвата –  може да бъде есенна или пролетна.
Важно е и каква култура ще се отглежда на дадения 

участък или вече има такава. Ако участъкът е предназ-
начен за отглеждане на ягоди, то те могат да се засаж-
дат две години след варуването, а може да се варува 
след засаждане и укрепване на растенията, но не по-
малко от два месеца след засаждането. Когато е нало-
жително да се варуват учасъци с ягодоплодни култу-
ри, то това може да става и по време на прекопаването 
им. Картофи се отглеждат 3-4 години след варуване.
Варуването на свободни терени може да се осъщест-

вява по всяко време, но е желателно преди обработка.
Материали за варуване
За варуване се използва варовиково брашно, доло-

митово брашно, пепелина от варовиците, отпадъчни 
продукти от захарните заводи  (мергели и сатурачна 
вар) и др.
Варуващите елементи се разхвърлят равномерно и 

се заорават и смесват с почвата. Мергелът и сатурач-
ната вар имат предимството, че не е необходимо да 
се смилат и заорават, а освен това съдържат повече 
фосфор и азот. Те само се разхвърлят и се доразпадат 
от атмосферните влияния.
Важно е да се знае и това, че доломитът съдържа 

по-големи количества магнезий и варуването с него е 
важно за някои растения (цвекло), които имат нужда 
от този елемент.
След варуването киселинността се запазва на тези 

нива около 3-4 години при по- леки почви и около 6-7 
години на по-тежки, глинести почви.

 Количеството варуващи материали, които се из-
ползват е различно и зависи от изходните показатели 
на почвата и нуждите на различните култури – при 
глинестите и по-богати на хумус почви нормата 
е около 450-500 кг на декар, а при песъчливите не 
трябва да надвишава 300 кг, защото може да се полу-
чи обратен ефект.
Правилното варуване води до подобряване на поч-

вените свойства и респективно на добивите.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЕЛДАТА ПОМАГА ДА ТОПИМ КИЛОГРАМИ 
И ДА СЕ СПРАВИМ С ДИАБЕТА

Какво е елда?
Елдата е житна култура, разпрос-
транена на много места по света. Тя 
всъщност е псевдо зърнена храна. 
Киноата е друг пример за псевдо 
зърнена храна. Тя може да бъде 
използвана като съставка в много 
ежедневни хранителни продукти, като храни за закуска, брашно 
и юфка. Фермерите я използват и като за храна за добитък.
Ползи за здравето
1. Укрепва здравето на сърцето
Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва поне 
половината зърна в диетата на човек да са пълнозърнести. 
Тези храни съдържат вещества, които са важни за здравето на 
сърцето, включително фибри и ниацин. Изследване от 2015г. 
открива връзка между диетите, които са по-високи в пълно-
зърнестите храни и по-ниския риск от сърдечни заболявания. 
Проучванията при животни са установили, че елдата може да 
понижи кръвното налягане, което също може да подобри здра-
вето на сърцето. Тя, също така, като добър източник на фибри, 
спомага за подобряване на нивата на холестерола в кръвта, 
което от своя страна намалява риска от сърдечни заболявания, 
диабет, инсулт и затлъстяване.
2. Подобрява храносмилането
Диетичните фибри са вид въглехидрати на растителна основа, 
които тялото не може да разгради по време на храносмилането. 
Те подкрепят червата при ефективно усвояване на храната и 
помагат да се движи през храносмилателния тракт. Други ползи 
са насърчаване на загубата на тегло и предотвратяване на 
сърдечно-съдови заболявания.
Една чаша елда съдържа 1,58 mg от препоръчителните за въз-
растни 14 до 16 mg ниацин. Той, или витамин B-3, е от същест-
вено значение за превръщането на въглехидратите, мазнините 
и протеините в енергия, която клетките на тялото да използват.
3. Управление на теглото
Ситостта е усещането за пълнота след хранене. Тя е важна 
концепция за предотвратяване на наддаването на тегло или 
насърчаване на отслабването. Храни, които повишават ситостта, 
могат да компенсират глада за по-дълги периоди и могат да 
намалят общия брой калории, които човек консумира през ден. 
Елдата е с високо съдържание на протеини. Изследванията са 
установили, че високопротеиновите храни са от съществено 
значение за управлението на теглото, тъй като водят до по-
голямо засищане с по-малко калории от другите видове храни.
4. Помощник при диабет
Като цяло зърно елдата е източник на сложни въглехидрати. 
Тази форма на въглехидрати може да помогне на хората да 
управляват нивата на кръвната си глюкоза. На тялото му отнема 
повече време, за да разгради сложни въглехидрати, отколкото 
обикновените въглехидрати. Това забавя храносмилането и 
помага да се поддържат нивата на кръвната захар стабилни 
за по-дълго. Белият хляб е пример за обикновен въглехидрат. 
Според Американската асоциация за диабет, пълнозърнестите 
храни са добър източник на въглехидрати и са отличен източник 
на енергия ,както могат да осигурят фибри и минерали.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

- Къде ви е началникът?
- Обядва по това време…
След два часа:
- Дойде ли?
- Не…
- По колко часа обядва той, бе?
- Де да знам, той днес е отпуска, може да си 

обядва, колкото си иска…

Полицай спира автомобил:
- Господине, защо не сте изчистили снега от 

покрива на колата!? Ще спрете рязко, ще падне на 
предното стъкло и ще загубите видимост!

- То аз с тези гуми няма как да спра рязко.

КЮФТЕТА НА ФУРНА       
Необходими продукти: 500 гр 

кайма, 2 средно големи гл. лук, 
170 гр пушено сирене, 1 филия 
бял хляб, 1 к.ч. прясно мляко, 
1/2 връзка магданоз, 1 ч.л. чуб-
рица, 1 к.л. черен пипер, 3 чер-
вени домата, олио, сол, 1 яйце 
Приготвяне: От каймата, 

настъргания лук, накиснатия в 
млякото хляб, яйцето и подправките се омесва гладка 
смес. (При омесването сместа не трябва да се прекар-
ва между пръстите!) Получената смес се разделя на 
15-18 топчета. С намаслени в олио ръце всяко топче 
се оформя на кръгло кюфте и се поставя в намаслена 
тавичка. Кюфтетата се запичат във фурна за кратко 
време като се обръщат 1-2 пъти. Тавичката се изважда 
от фурната, върху всяко кюфте се поставя кръгче от 
пушеното сирене, връщат се отново във фурната и се 
запичат до леко зачервяване на сиренето. Като се из-
вадят върху им се поставя по едно парченце от домат.


