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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

Отново 13-те училища на територията на община Сатовча посрещнаха своите ученици 
и направиха специален денят на първокласниците. 
Предвид епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на  COVID 

-19,  училищните мероприятия се проведоха при спазване на въведените противоепиде-
мични мерки. Въпреки ограниченията, всички ние учители, ученици, родители и общест-
веност се вълнуваме и с нетърпение очакваме първият учебен ден. Ден, в който всички 
ние си спомняме с носталгия и трепет за преживените вълнения. Ден необикновен, не 
само за първокласниците, но и за всеки минал по този път на знанието. Запомнящ се ден, 
чийто спомен изплува в съзнанието ни до дълбока старост. 
Във всички училища на територията на община Сатовча се проведоха тържества по 

случай първият учебен ден, като традиционно на фона на химна на Република България 
се издигна българското знаме и с радост се посрещна училищното знаме.
Първокласниците, както винаги, разбира се водени от своите учители се бяха подготвили 

за първото си представяне пред съученици, учители и родители. Рецитираха и пяха с много 

Уважаеми жители и гости на община Сатовча, 
На този ден България празнува 113 годи-

ни от обявяването на Независимостта си 
– един исторически акт, който издига меж-
дународния авторитет на нашата Родина. 
На 22 септември 1908 г. страната ни ста-

ва суверенна и равнопоставена на остана-
лите европейски държави.
На този ден ние си припомняме за 

тези съдбовни исторически събития и се 
прекланяме пред онези, които защитиха 
с всички сили и средства интересите на 
България, нейната независимост, правото на всички да живеят в по-
справедливо общество. Отдаваме почит на хилядите българи, дали жи-
вота си в освободителната борба и отвоювали независимостта на стра-
ната ни. Без техните мечти, труд и саможертва едва ли щяхме да живеем 
сега в съвременна държава.
Нека продължаваме да следваме завещаните ни идеали за свобода и 

независимост, да докажем на дело завета на предците ни: „България 
над всичко!“.
Честит празник!   Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

У б С

Общинска администрация – Сатовча уведомява всички заинтересовани, че от 14 сеп-
тември 2021 година до 25 октомври 2021 година желаещите могат да кандидатстват в 
Академия за местни предприемачи 5.0 - обучителна програма, специално създадена за 
хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес.
Участието в Академията за местни предприемачи е безплатно, а кандидатстването 

става чрез попълване на онлайн формуляр до 25 октомври 2021. Одобрените кандидати 
ще участват в поредица от практически насочени обучения с ментори с дългогодишен 
бизнес опит. По време на обученията ще се разработват бизнес планове на проектите, 
ще се говори за продажби, маркетинг и ще се подготвят заедно вашите презентации за 
представяне на проектите пред журито на програмата, което ще определи победителите 
в Академия за местни предприемачи 5.0.
Разходите на избраните участници за пътни и настаняване (ако обстановката позволя-

ва) по време на обученията ще бъдат покрити от организаторите. Едновременно с това 
обучителния екип има пълна готовност за онлайн провеждане на обучителните модули. 
Представянето на най-добрите идеи пред журито на Академията и определянето на го-
лемите победители ще се състои на в края на месец януари 2022 г.
Както и в предишните четири издания на Академията, има награден фонд, предоставен 

от Филип Морис България, който тази година е в размер на 30 000 лв

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА 
АКАДЕМИЯ ЗА МЕСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЗАПОЧНА 

вълнение. С много силни емоции първокласниците усетиха училищната 
атмосфера, чуха за първи път училищният звънец и ритуално преминаха 
през символичната шестица, преди да встъпят в своята класна стая, воде-
ни от по-големите ученици. Класните им стаи бяха  специално аранжира-
ни и подредени с много старание и любов, носещи  уют и топлина.
За поредна година кметът на общината д-р Арбен Мименов  присъства 

на откриването на учебната година в по-големите училища, а също така 
чрез поздравителни адреси до всяко едно училище пожела  успешна,  пол-
зотворна и пълноценна учебна година на всички ученици и учители. Ос-
вен това, на всички първокласници от общината подари по една опознава-
телна карта на България със специално послание за всеки първокласник.



- Кой чакаш...!?- Кой чакаш...!?

Цял живот го търсим, преследваме, подминава-
ме. Щастието! То винаги е край нас, само трябва 
да се научим да го забелязваме в малките неща, 
в дните, в които смятаме, че не ни се случва нищо.
В рубриката ни „Притчи, мъдрости, цитати“ 

споделяме една поучителна притча за щастието.
Минавало щастието през гората, но паднало в 

дълбока яма. Започнало да плаче, но в този миг 
покрай ямата минал мъж. Щастието започнало да 
вика за помощ.

– Какво ще ми дадеш в замяна? - питал мъжът.
– Какво искаш? - отговорило Щастието.
– Искам голяма и красива къща с изглед към 

морето.
В миг желанието на мъжа се изпълнило, той 

се затичал към новата си скъпа къща и забравил 
за Щастието в ямата. То започнало да вика още 
по-силно. Минал друг мъж покрай ямата и чул 
виковете му.

– Човече, измъкни ме оттук. – замолило Щас-
тието.

– Какво ще ми дадеш в замяна? – попитал мъжът.
– Каквото поискаш. – отговорило Щастието.

– Искам много коли, все скъпи и хубави. – по-
желал си мъжът.
Неговото желание също се изпълнило, а той 

също не помогнал на Щастието.
То загубило надежда, но не след дълго минал 

друг мъж, който го извадил от дълбоката яма и 
продължил по пътя си. Щастието го настигнало и 
го попитало какво иска да получи в замяна, а мъжът 
казал, че не се нуждае от нищо. Така щастието 
вървяло след него, без да го напуска никога.
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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

ПРИТЧА ЗА ЩАСТИЕТО

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ПО ЧЕРНО-БЯЛА 
ФОТОГРАФИЯ „АНАСТАС КАРАСТОЯНОВ 2021”

Община Самоков ОБЯВЯВА КОН-
КУРС за Национална награда по 
ЧЕРНО-БЯЛА фотография „Анастас 
Карастоянов” Регламент на конкурса: 
Участници
В конкурса могат да участват 

всички желаещи, любители и про-
фесионални фотографи от България 
и чужбина. Участието в конкурса е 
безплатно. Организаторите поемат разходите за копиране на снимките, които ще бъдат 
включени в заключителната изложба. Членовете на журито на конкурса, неговите орга-
низатори и техни близки, не могат да участват в конкурса. Как да участвате?
За наградата „Анастас Карастоянов 2021” се допускат ЧЕРНО БЕЛИ фотографии по 

следните теми:
• портрет • природа • улична фотография • спорт • актова фотография • експериментална 

фотография
Творбите се изпращат в цифров вид на е-mail: photographysamokov@gmail.com
Всеки участник може да участва най-много с пет фотографии, по всяка тема. Награ-

дите по фотография се определят от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета 
на Община Самоков.
Награден фонд

• авторска статуетка „Анастас Карастоянов” – за носителя на първа награда и 1000 лв. 
• грамоти • втора награда 500 лв • трета награда 300 лв.
Срокове и етапи на конкурса
Първи етап Изпращане на снимките за участие: до 15 октомври 2021г.
Втори етап Селекция от журито на конкурса: от 15 до 31 октомври 2021г. На втория 

етап на конкурса журито прави селекция и определя своята награда. Журито на конкурса 
избира фотографиите - победители при анонимност на автора.
Трети етап: Обявяване на наградените и финална изложба на конкурса: 27.11.2021г..

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 17.09.2021 г.
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21 Септември 2021 година, Вторник, 
Ден на глобалното прекратяване на 

огъня и отказ от насилие
 Определен с резолюция на Общото 

събрание на ООН от 2001 г., призовават 
се всички държави и народи да спазват 
прекратяването на военните действия 
през този ден. До 2001 г. Международни-
ят ден на мира се отбелязва през третия 
вторник от м. септември съгласно резо-
люция 36/67 на Общото събрание на ООН от 1981 г., в която поддържането 
на мира на международно и на национално равнище се определя като главна 
цел на ООН в съответствие с Устава на ООН и се определя специален ден за 
отбелязване и укрепване сред всички нации и народи на идеалите на мира. 
За пръв път Международният ден на мира се чества през 1982 г. 
Световен ден на болестта на Алцхаймер 
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Международната орга-

низация за борба с болестта на Алцхаймер. 
22 Септември 2021 година, Сряда,
Обявяване на независимостта на 

България 
Княз Фердинанд I, премиерът Алек-

сандър Малинов, министри, офицери 
и други официални лица при обявява-
нето на независимостта на България. 
Независимостта на България е провъз-
гласена с манифест на 22 септември (5 
октомври нов стил) 1908 г. в църквата 
„Св. Четиридесет мъченици“ в Тър-

ново. Независимото Българско царство е признато от Великите сили през 
пролетта на 1909 г. От Освобождението на България до обявяването на ней-
ната независимост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя. 
Есенно равноденствие 
С определението есенно равноденствие се 

обозначава астрономическото понятие, което 
обуславя определен момент от годината, в който 
денят и нощта са равни по продължителност 
в следствие на движението на Земята спрямо 
Слънцето. През годината принципно има по два 
такива дни, които се случват всяка пролет и есен 
и известни съответно като пролетно и есенно рав-
ноденствие. Първото е на 20 или 21 март, а второто – на 22 или 23 септември.

 25 Септември 2021 година, Събота, 
Празник на свързочните войски 
Ден на свързочните войски и органите за ин-

формационно осигуряване в българската армия. 
Обявен със заповед на министъра на отбраната 
през 1998 г. Първото свързочно подразделение 
в България е създадено на 13 септември 1878 г. 
в състава на Българската войска. 

26 Септември 2021 година, Неделя,
Световен ден на морето 

Отбелязва се от 1978 г. с решение на 10-ата сесия на Международната морска 
организация в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 1977), първоначално 
на 17 март, а от 1980 г. - в един от дните през последната седмица на м. сеп-
тември, за да се привлече вниманието на обществеността към проблемите, 
свързани със замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и 
незаконния риболов.
Европейски ден на езиците
Отбелязва се от 2001 г., обявена за Европейска година на езиците, по иници-

атива на Съвета на Европа, съвместно с Европейския съюз, за насърчаване на 
многоезичието като важен елемент от културното наследство на континента.

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



тентната здравноосигурителна институция в Испания  
чрез Националната здравноосигурителна каса/Районната 
здравноосигурителна каса. За целта  баща Ви  следва 
да  подаде  заявление  по образец, което  е публикувано 
на интернет  страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню 
„Международни въпроси“, подменю Европейска интегра-
ция – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, 
придобити в различни държави от ЕС“  - https://www.nhif.
bg/page/191.
Тъй като за Испания се попълва и специална допълни-

телна бланка, която се предоставя на лицата чрез  район-
ните здравноосигурителни каси (РЗОК),  документите за 
служебно изискване на формуляра  могат да се подават в 
РЗОК по местоживеене.  Адресите и телефонните номера 
на  районните здравноосигурителни каси са публикувани 
на интернет страницата на НЗОК в меню „Контакти“.
Полученият  формуляр S041 от Испания баща Ви тряб-

ва да представи  в Националната агенция за приходите 
(НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по 
постоянен адрес у нас. След обработка на формуляра, 
здравноосигурителните периоди, отразени във формуляр 
S041, ще бъдат покрити в България  и  ще бъде коригиран 
здравноосигурителният му  статус.

Въпрос: След хоспитализация на мой близък за 
лечение на коронавирус, към епикризата нямаше 
приложени извършените кардиограми. Знам ,че те 
задължително се прилагат към епикризата, т н. 
графични изображения. Поисках ги, защото знам ,че 
са извършвани, но ми беше казано ,че трябва да ги 
заплатя. Правилно ли е това и ако не, мога ли да ги 
изисквам.
Извършен е и скенер, за който също искам копие. Как 

бих се снабдила с тези извършени изследвания.
Моля, ако е удобно отговора ви да ми изпратите 

и на посочената електронна поща, за да мога да до-
кажа правата си ако ми се откажат копия на тези 
изследвания. 
Отговор от НЗОК:  Резултатите от рентгенологичните 

изследвания се интерпретират от специалист по образна 
диагностика съгласно медицински стандарт „Образна 
диагностика“ и се прикрепват към документа „История на 
заболяването“(ИЗ). В случай че оригиналните документи 
са необходими на пациента за продължение на лечебно-
диагностичния процес или за експертиза на здравословно 
състояние, това се вписва в ИЗ срещу подпис на пациента 
и в епикризата.
В случай че рентгенологичните изследвания се записват 

само на електронен носител, копие от електронния носи-
тел се предоставя на пациента при дехоспитализацията 
срещу заплащане по определена цена от лечебното заве-
дение. Рентгенологичната находка се съхранява в базата 
данни на лечебното заведение.

Въпрос: Възстановяване на здравно осигурителни 
права при работа в Испания 
Здравейте, баща ми е работил в Испания. Могат 

ли здравните осигуровки да се признаят в България? 
Трябва ли документ от Испания или може от тук 
да се извлече информацията? 
Отговор от НЗОК: За да се признае здравноосигу-

рителния период на баща Ви, придобит в Испания, е 
необходим удостоверителен документ –  формуляр S041.
Формулярът се изисква по служебен път  от компе-

До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец август 
за доходи от трудови пра-
воотношения.  

2. Внасяне от работода-
теля 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 август, 
когато пълният размер на начислените от работодателя 
доходи от трудово правоотношение за този месец не е 
изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември: 
ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова годишна 

декларация за корекция на данъчния финансов резул-
тат и данъчното задължение за предходната година, за 
която е подадена годишна данъчна декларация и зако-
ноустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справ-

ка-декларация за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии под формата 
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща ле-
вовата равностойност на 150 евро, по които получате-
ли са данъчно незадължени лица, които са установе-
ни, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване 
в държава членка, за данъчен период – месец август 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-декла-
рацията до последния ден на месеца, включително.     
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец август.

2. Възможност за еднократно подаване на нова го-
дишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за пре-
дходната година при откриване на грешка в декларира-
ните данни и обстоятелства, основата и определените 
задължения. 

3. Възможност при откриване на грешка в данните, 
предоставени за конкретно физическо лице със справ-
ките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година, след 
28 февруари задължените лица да правят промени в 
тези данни.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
20 - 26 септември 2021г., брой 34

ПЧЕЛАРИТЕ ЩЕ БЪДАТ СУБСИДИРАНИ ЗА
ПОКУПКА НА КАСЕТЪЧНИ ЦЕНТРОФУГИ, СИТА И
МАШИНИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ ДО КРАЯ НА 2022 Г.
От 31 юли на 31 декември 2022 г. се удължава сро-

кът на действие на националните програми
 До 13 септември т.г. 

пчеларските браншови 
организации могат да 
дават предложенията си 
по последните промени в 
наредбата Наредба за из-
менение и допълнение на 
Наредба 10 за условията 
и реда за прилагане на 
мерките от Национал-
ната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. 
Проектът е качен за обсъждане на страницата на агроми-
нистерството и е свързан с европейския регламент от 23 
декември 2020 г., който позволява сроковете за действие 
на националните пчеларски програми на държавите 
членки, изготвени за периода от 1 август 2019 г. до 31 
юли 2022 г., да бъдат удължени до 31 декември 2022 г.
В предложения проект се удължава срокът на прила-

гане на Програмата за периода от 1 август 2022 г. до 31 
декември 2022 г.. Става въпрос за всички проекти, за 
които пчеларите ще искат подпомагане, свързани със 
следните три дейности.

- „Покупка на ветеринарномедицински продукти 
(ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба сре-
щу агресорите и болестите в кошера, особено срещу 
вароатозата”;

- „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка 
Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ 
на пчелните продукти“;

- „Изследване на проби от хранителните запаси на 
пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количе-
ства вещества от пестициди над пределните норми“ – по 
мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за 
анализ на пчелните продукти“.
По третата дейност за лабораторните анализи има 

нова промяна, свързана с допустимите кандидати - по 
нея могат да кандидатстват физически и юридически 
лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни 
семейства. Това изменение ще се отнася както за пче-
ларската 2022 г., така и за удължения период от 1 август 
2022 г. до 31 декември 2022 г.
В преходни и заключителни разпоредби е създаден нов 

параграф, който регламентира и нови изисквания към 
кандидатите. Според тях, ако проектите ви са свързани 
със „Закупуване на ветеринарномедицински продукти 
(ВМП) срещу вароатозата“; „Физикохимичен анализ 
на пчелния мед“ по мярка Г и „Изследване на проби от 
хранителните запаси на пчелните семейства (мед, пра-
шец) за остатъчни количества вещества от пестициди 
над пределните норми“, то в удължения период тези 
дейности следва да са извършени от 1 август 2022 г. до 
31 декември 2022 г.
Срокът за подаване на заявления за плащане за удъл-

жените дейности е до 15 януари 2023 година.
Плащанията за удължените дейности се извършват в 

периода от 16 октомври 2022 година до 15 октомври 2023 
година. В случай, че за дейностите в удължения период 
няма определен бюджет, за същите не се извършва прием 
на заявления за подпомагане.
В предложения проект на наредба са предвидени из-

менения и допълнения в приложения 1 и 2 от Наредба № 
10 от 2019 г. по искане на представители на пчеларския 
сектор, като са включени допълнително допустими 
за подпомагане активи и оборудване и са определени 
техните референтни цени. В тази връзка се предвижда 
допустими за подпомагане по мярка А „Техническа 
помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ да бъдат 
и касетъчни центрофуги, вертикални сита и дозиращи 
машини за пакетиране на пчелен мед.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПЕНСИЯ
ЗА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД

Категоризирането на тру-
да при пенсиониране е ре-
гламентирано с наредба
Категорията на труда 

при пенсиониране се пре-
ценява от НОИ въз основа 
на данните от оригинални 
документи за осигурителен 
стаж, издадени на база раз-
плащателни ведомости или 
друга счетоводно-отчетна документация. При необхо-
димост пред НОИ може да се представи и друга доку-
ментация, доказваща категорията на положения труд.
Например производствена характеристика, длъж-

ностна характеристика за задълженията и изисквания-
та към съответния вид работа или професия, заповеди 
за възлагане за изпълнение на определени работи и 
дейности, първична документация, доказваща плаща-
ния за реализиране на обем работа, разплащателни ве-
домости, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни 
назначителни листове, протоколи и др.
Категоризирането на труда при пенсиониране е ре-

гламентирано с Наредбата за категоризиране на тру-
да при пенсиониране (НКТП). Съгласно чл.2, т.3 от 
НКТП от втора категория при пенсиониране е трудът 
на работници, инженерно-технически специалисти и 
ръководни служители до началник на участък включи-
телно от рудници и кариери за открит добив на полез-
ни изкопаеми.
Обхватът на НКТП и изискванията за категоризира-

не на труда на работещите в дейности, производства, 
работни места и професии са определени в Инструк-
ция №13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата.
Дейностите са:
1. минно-подготвителни работи;
2. добивни работи;
3. насипищни работи;

4. пробивно-взривни работи;
5. рудничен технологичен транспорт и изграждане 

на пътищата - наименования на участъците:
а) „ЖП транспорт“, „ЖП транспорт и поддръж-

ка“, „Поддържане на железния път“, „Контактна 
мрежа“, „Автоматизация“, „Сигнализация, цен-
трализация и блокировка“; работилниците и депата 
за ремонт на локомотиви и вагони не се обхващат с 
точката; тази ремонтна дейност не се реализира в 
откритите участъци;
б) „Автотранспорт“, „Механизация и автотранс-

порт“ - обхванати са само водачите на товарни 
автомобили, осъществяващи технологичния транс-
порт в участъка; водачите на всички останали то-
варни автомобили не се включват;
в) „Гуменотранспортни ленти (ГТЛ)“, „Поддър-

жане на ГТЛ“, „Ремонт на ГТЛ“ - работниците, 
осъществяващи управлението, поддържането и ре-
монта на ГТЛ, могат да бъдат включени в състава 
на единен (общ) транспортен участък или в отделен 
самостоятелен участък или звено;

 6. работи, извършвани със строителна, пътна и 
друг вид тежка механизация (булдозер, трактор, 
фадрома, багер, челен товарач, авто-грейдер и др. 
при изграждане и поддържане на рудничните пъти-
ща, насипообразуване, откривни и добивни работи).

7. водоотлив;
8. рекултивация;
9. сондажни работи;
10. поддръжка и профилактика на електрически 

преносни линии и мрежи (кабелни и въздушни).
За лица, назначени на посочените в запитването 

длъжности, ако работят в дейности и участъци по-
сочени по-горе, за които трудът се признава от втора 
категория при пенсиониране, следва да внасяте оси-
гуровки в размерите за работещите при условията на 
втора категория труд.

 КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ „ТРУДОВ 
СТАЖ“ И „ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ“
Понятията „трудов стаж“ и „професионален опит“ са често 

използвани в практиката, защото са от решаващо значение в 
трудовия ни живот. Голяма част от гражданите не правят раз-
лика между двете понятия, въпреки че те са съвсем различни 
по значение.
Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, 

през което работникът или служителят е работил по трудово 
правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на 
труда или в друг закон, както и времето, през което лицето е ра-
ботило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през 
което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово 
правоотношение според законодателството на друга държава 
– членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство 
или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане 
на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено 
с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.
В допълнение е необходимо да се имат предвид и разпоред-

бите на закона, регламентиращи случаите:
- при които времето по трудово правоотношение се признава 

за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил;
- признаване на трудов стаж при недействително трудово 

правоотношение;
- при които времето, през което не е съществувало трудово 

правоотношение, се признава за трудов стаж.
Трудовият стаж е юридически факт, с настъпването на който 

възникват определени права на работника или служителя, напр. 
правото на ползване на платен годишен отпуск, на допълнително 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, 
обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение 
поради болест, обезщетение при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като работникът или служителят е при-
добил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. с 
този вид стаж е свързано придобиването и упражняването на 
определени права по трудовото законодателство.
Придобиването на професионален опит е постоянен процес 

на повишаване на професионалната квалификация на работника 
или служителя в процеса на труда при изпълнение на възло-
жената работа, учейки се в нея и чрез нея, и като натрупва по 
този начин нови професионални знания и практически умения.

„Придобитият опит“ се състои в придобиване на нови знания, 
умения, сръчности, рефлекси, с които изпълнението на работата 
става по-сигурно, по-качествено, като тези нови знания и умения 
допринасят по-голяма резултатност и полза на работодателя.
Чрез придобития опит се повишава качеството на предоставе-

ната работна сила от работника или служителя на разположение 
на работодателя за ползването й при полагането на труда. С 
неговото придобиване се изпълнява и призивът на Европейския 
съюз „обучение през целия живот.“

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2021г.



С КАКВО И КАК ДА ПОДХРАНИМ
МОРКОВИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 

За  получаване  на 
вкусни и едри мор-
кови е нужно не само 
правилно поливане, 
но и подхранване. Из-
борът на подходящи 
торове, а също пра-
вилното им и навре-
менно внасяне са мно-
го важни. Недостигът, 
както и излишъкът от 
хранителни вещества могат да бъдат вредни за реколтата.
Септември е месец, в който късните сортове моркови 
започват да съзряват и това подхранване ще допринесе 
не само за наедряването им, за подобряване на вкусовите 
качества – сочност и сладост, но също за обогатяване с 
минерали и витамини. То ще окаже решаваща роля за 
доброто им съхранение.
Окончателното подхранване на морковите се извършва 
месец преди очакваното прибиране на реколтата.
Подхранване с калий
За това подхранване може да се използва калиев тор или 
дървесна пепел. То ще направи листата на растенията зе-
лени и равномерни, а кореноплодите сладки, сочни, богати 
на хранителни вещества (витамини и минерали) и здрави.
Подходящо е използването на калиев сулфат – 1 супена 
лъжица се разтваря в 10 л вода за 1 квадратен метър. 
Полива се кореново, а след това с чиста вода, за да се 
изплакнат листата.
За подхранване с дървесна пепел може да се използва 
суха (1 чаена чаша се разнася равномерно на 1 квадратен 
метър и се полива обилно) или инфузия (1,5 л обем пепел 
се изсипва в 5 л вода, престоявя 2 дни в плътно затворен 
съд, след което концентратът се разрежда 1:10 и се полива 
кореново). Добре е при използване на инфузия лехите да 
са предварително добре полети.
Подхранване на морковите с борна киселина за увели-
чаване сладостта на кореноплодите
За сладостта на морковите съществена роля играе борът. 
Той е много важен елемент в периода на съзряване, защото 
благоприятства натрупването на каротин и захари, подо-
брява съхранението. Недостигът му се компенсира чрез 
листно подхранване с борна киселина.
Борната киселина не се разтваря в студена вода. За целта 
водата трябва да се загрее до около 50 градуса по Целзий 
(15 г борна киселина се разтваря в малко количество топла 
вода при непрекъснато бъркане), разрежда се до 10 л и се 
обработват листата.
Подхранването се извършва в облачно, но не дъждовно 
време или вечер.
Подхранване с комплексни препарати
Знаем, че към края на вегетацията морковите се подхран-
ват предимно с минерални торове, за да се предпазят от 
деформиране и разрастване на кореноплодите, промяна 
на вкусовите качества и лошо съхранение.
Използват се комплексни препарати с минимални коли-
чества азот, а още по-добре несъдържащи такъв.
Най-добре е за това подхранване да се използва калиев 
монофосфат, който съдържа само фосфор и калий. Две 
супени лъжици се разтварят в малко количество топла 
вода и се разрежда до 10 л. Полива се в редовете.
Друго решение е използването на калиев сулфат и су-
перфосфат, като най-напред се разтваря 1 супена лъжица 
суперфосфат в гореща вода, долива се до 10 л и се доба-
вя1,5 супени лъжици калиев сулфат. Полива се в редовете. 
След кореновото подхранване (след 7-10 дни) може да се 
направи листно с калиев сулфат, като се използва разтвор 
от 1 супена лъжица в 10 л вода.
Подхранване с дрожди
За подхранване с дрожди може да се използва свежа или 
суха мая – 100 грама свежа мая се разтваря в 1 л топла 
вода, добавят се 2 супени лъжици захар и се оставя да 
ферментира. Разрежда се до 10 л вода и се полива в редо-
вете върху влажна почва.
Дрождите подобряват структурата и микрофлората на 
почвата, обогатяват я с минерали и витамини, подобряват 
вкусовите качества на кореноплодите. Подхранването с 
дрожди се прави в топло време, за да продължи процеса 
на ферментация.
Това третиране на морковите има една особеност – дро-
ждите изтеглят част от калия в почвата и е добре паралелно 
да се внася пепел или калиев сулфат.

ЕФЕКТИВНИ НАЧИНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА

СЛЕД ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАРТОФИ 
Картофите са култура, която за един сезон извлича 

от почвата почти всички запаси от хранителни веще-
ства, а в замяна на това могат да оставят след себе си 
опасни вредители – колорадски бръмбар, белокрил-
ка, листни въшки, трипс и др. При възможност е 
добре да се смени участъка за следващия сезон или 
дори да му се даде почивка за една година. В проти-
вен случай се прибягва до незабавни възстановяващи 
процедури без ущръб на плодородието.
Грижи за почвата
Грижата за почвата след отглеждане на картофи 

може да бъде различна. Използването на комплексен 
подход е най-добото решение, защото позволява да 
се убият наведнъж няколко заека:

– обогатяване на почвата с хранителни елементи;
– дезинфекция на участъка от болести и вредители;
– подобряване структурата на повърхностния пло-

дороден слой.
Традиционният метод включва обработка на почва-

та и внасяне на минерални торове.
След картофите през текущия сезон не е желателно 

да се отглеждат даже бързоразвиващи се култури.
Смяната на културите е възможно само през след-

ващата година, но е забранено отглеждането на дома-
ти, пипер и патладжан, защото принадлежат към сем. 
Картофови.
Благотворно влия-

ние на почвата след 
картофи имат всич-
ки бобови и зърнени 
култури, а също тик-
ви, тиквички, краста-
вици, ряпа, репички, 
брюква, зеле, цвекло, 
чесън, лук, зелено-
листни зеленчуци и 
целина.
Органичничното възстановяване на почвата се 

свежда до внасяне на органични вещества – торове и 
използване на сидерати.
Възстановяването на почвата с помощта на сидера-

ти е възможно не повече от три години подред.
След прибиране на реколтата не бива да се избърз-

ва с обработване на почвата. Най-напред трябва да се 
изчистят всички растителни остатъци, защото стъб-
лата на картофите са отлична хранителна среда за 
различни патогени, които на следващата година мо-
гат да създадат сериозни проблеми.
Плодородието на почвата може да се повиши като 

се използва “зелено торене” – засявване на сидера-
ти. Добро решение са: бял синап, ръж, детелина, фий 
или фацелия. Оптималното количество семена е 200 
г на 10 квадратни метра и могат да се сеят непосред-
ствено след прибиране на реколтата.
Косенето на сидератите се извършва около 2-3 сед-

мици след като започнат да цъфтят, за да не се дава 
възможност на “зелените помощници” да извлекат 
всички микроелементи от почвата. За да се постигне 
максимален ефект, те трябва да се вградят напълно.
Съществува и още един вариант – органичен тор, 

но тук има много “за” и “против”, защото заедно с 
оборския тор могат да се внесат плевели и възбуди-
тели на различни заболявания.
За осигуряване на фосфор, калий и микроелементи 

може да се използва и дървесна пепел, но е важно да 
се има предвид, че картофите не обичат както много 
кисела, така и много алкална почва. Идеалният диа-
пазон на рН е 5,1-6,3. Тя може да се използва не само 
през есента, но и през пролетта при засаждане на 
картофите, като се поставя в редовете или във всяка 
ямка.
Ако картофите се отглеждат органично, то тогава 

могат да се използват и готови биопрепарати за въз-
становяване на почвата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Съпругата се прибира с 12 бутилки вино, 2 бутилки 
уиски, 1 водка и 2 хляба. Мъжът:

- Гости ли ще имаме?
- Не!
- А защо ни е толкова хляб?

- Aло?
- Здравейте!
- Mи, на 38 съм, пия, пуша, кажете вие нещо за 

себе си?
- Г-не, ние продаваме арматура!
- Но... тук пише, телефон за връзка?..

ПРАЗЪТ И НЕВЕРОЯТНИТЕ МУ 
ПОЛЗИ ЗА СТОМАХА И
КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ   

Празът, зеленчук 
от семейството на 
луковите растения, 
е братовчед на са-
латния лук и чесъ-
на. В сравнение с 
тях, той има по-мек 
и по-сладък вкус, 
но това далеч не са 
единствените му 
плюсове. 
Повечето лукови растения съдържат високи кон-

центрации на флавоноида квертицин, но в праза, той 
е слабо застъпен. Това се компенсира силно от изоби-
лието на друг флавоноид – кемпферол.  
Кемпферолът се поема като гликозид и се абсор-

бира в тънките черва. Оттам той се метаболизира 
както в различни части на тялото, така и от чревната 
микрофлора, на която влияе силно благоприятно. В 
тъканите на тялото има ясно изразени противоракови 
свойства: потиска нерегламентиран клетъчен растеж, 
ограничава ангиогенезата, участва в индуцирането на 
апоптоза на увредени клетки и потиска способността 
им за метастаза. 
Съединението е добре познато и с антибактериалната 

си сила – някои от глюгозидите му имат доказана и 
добре изучена способност да потискат колонии от вида 
Helicobacter pylori – стомашна бактерия, често водеща 
до гастрит, язви и стомашен рак. 
В праза е налично и огромно разнообразие от поли-

феноли. Общото им съдържание в 100 грама пресен 
праз е около 33 милиграма. Полифенолите имат ясно 
изразени антиоксидантни свойства, акцентиращи 
предимно върху защитата на кръвоносните съдове и 
кръвните клетки от оксидативен стрес.  
Най-изобилният полифенол, намиращ се в този 

зеленчук е галовата киселина. Тя е добре позната със 
свойството си активно да потиска образуването на 
амилоидни фибри. 
Амилоидите представляват слепвания на остарели 

протеини, които се огъват едни върху други и се усук-
ват, формираки нишки (фибри). Те имат свойството 
да образуват големи струпвания и плаки в различни 
тъкани и органи, с което активно пречат на множество 
физиологични процеси и се смятат за основни причи-
нители на невродегенеративни заболявания като лате-
рална склероза и болест на Паркинсон и Алцхаймер. 
Най-големи ползи от праза се изличат, когато се 

приема пресен. Може да се съхранява продължително 
в хладилник (до два-три месеца), но термичната му об-
работка бързо понижава полезността му, разграждайки 
гобяма част от флавоноидите и витамините.

ГРЪЦКИ КЕЙК   
Продукти:

• яйца – 4 бр.
• захар – 1 1/2 ч.ч.
• кисело мляко –

1 кофичка
• сода – 1 ч.л.
• олио – 1 ч.ч.
• локум – 1 кутия
• брашно – 3 ч.ч.
• орехови ядки – 1 ч.ч.
• ванилена захар – 1
• кора от лимон
 Начин на приготвяне:
Разбийте яйцата със захарта, добавете киселото 

мляко и содата, разбъркайте и оставете да почине 
30 мин.
Прибавете олиото, брашното, ванилената захар и 

смлените орехи и изсипете сместа в намаслена с олио 
и поръсена с брашно тава.
Нарежете локума на ситно и поръсете върху кекса.
Печете в умерена фурна и след като извадите от 

формата, поръсете с пудра захар.


