2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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ЗАПОВЕД № 730/28.09.2021 Г.

На основание чл.14,
Глава трета от Вътрешен правилник на Общински фонд „С един
лев в помощ на болните деца от община Сатовча” Ви предоставям
следната информация
за второ четиримесечие
на 2021 година:

Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните
списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и
на основание чл.41, ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
Н А Р Е Ж Д А М:
Серхан Алендаров от село Слащен.
Определям местата за обявяване на избирателните списъци по
Общо постъпилите парични средства по населени места и избирателни секции както следва:
сметката на Фонда в периода от 01.08.2006
ɇɚɫɟɥɟɧɨ ɦɹɫɬɨ
ɋɟɤɰɢɹ
Ɇɹɫɬɨ ɡɚ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ
година до 31.08.2021 година са размер на 167
Ȼɨɝɨɥɢɧ
001
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
244,70 лева.
ȼɚɤɥɢɧɨɜɨ
002
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
Общо изплатените парични средства по
ȼɚɤɥɢɧɨɜɨ
003
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢ ɤɥɭɛ
решение на Комисията към 31.08.2021 годиȼɴɥɤɨɫɟɥ
004
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
на са 107 608,67 лева.
ȼɴɥɤɨɫɟɥ
005
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
ȼɴɥɤɨɫɟɥ
006
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Парично подпомогнати от Фонда са общо
Ƚɨɞɟɲɟɜɨ
007
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
61 деца, от които 23 допълнително.
Ⱦɨɥɟɧ
ɀɢɠɟɜɨ
Ʉɨɱɚɧ
Ʉɨɱɚɧ
Ʉɨɱɚɧ
Ʉɪɢɛɭɥ
Ɉɫɢɧɚ
ɉɥɟɬɟɧɚ
ɉɥɟɬɟɧɚ
ɋɚɬɨɜɱɚ
ɋɚɬɨɜɱɚ
ɋɥɚɳɟɧ
ɋɥɚɳɟɧ
Ɍɭɯɨɜɢɳɚ
Ɏɴɪɝɨɜɨ

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

ɍɱɢɥɢɳɟ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ
ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ - ɰɟɧɬɴɪ
ɋɝɪɚɞɚ- ɰɟɧɬɴɪ
Ɇɭɡɟɣɧɚ ɫɛɢɪɤɚ
ɋɝɪɚɞɚ ɈɛȺ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨ

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на
кметовете на кметства и отдел „ГРАО” – Сатовча за изпълнение и
на Районна избирателна комисия – Благоевград за сведение.

О Б Я В А

Към отчетния период наличните средства в
За периода от 01.05.2021 – до 31.08.2021
година в Общински фонд „С един лев в по- набирателната сметка на Фонда са в размер на
мощ на болните деца от община Сатовча” са 59 636,03 лева.
С уважение,
постъпили общо средства в размер на 4991,37
д-р АРБЕН МИМЕНОВ
лева. По решение на Комисията за второ чеКмет на община Сатовча и Председател
тиримесечие на 2021 година са разходвани
на Комисия към Общински фонд
средства в размер на 3629 лева, от които 3000
„С един лев в помощ на болните деца от
лева за лечението на Ерик Карабайрамов от
село Вълкосел и 629 лева за лечението на
Община Сатовча”

От 20 септември 2021 г., стартира кампанията по предоставяне на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се лица. Пакетите ще се предоставят по график, изготвен от Българския червен кръст.
Графиците и адресите на пунктовете са публикувани в прикачен файл към настоящата публикация и в сайта на БЧК.
Списъците с правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане – Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с чието финансиране са осигурени хранителните продукти. Пакетите съдържат 15 вида продукти
от първа необходимост - брашно, спагети, лютеница, зелен фасул
стерилизиран, домати консерва, грах, гювеч, конфитюр, говеждо в
собствен сос, кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, херинга в доматен
сос, захар, леща и зрял фасул стерилизиран. За тричленните и поголеми семейства са предвидени пакети от почти 28 кг храни общо,
а по-малките ще получат около 18 кг.
Подкрепа е предвидена за нуждаещи се, които получават помощи на
различни основания. В основната целева група за настоящата кампания са включени лица и семейства, подпомогнати с:
- целеви помощи за отопление /сезон 2019/2020 г./;
- помощи за отглеждане на деца до навършване на една година;
- еднократни помощ за ученици, записани в първи клас /за учебната 2020/2021 г./;
- еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция на
деца в риск;
- еднократни помощ за лица и семейства, които са инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства и/
или COVID 19;
- месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания за лица с трайни увреждания, с определено право на чужда
помощ, които имат лични доходи до линията на бедност /до 369 лв./;
- месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Общинска администрация – Сатовча организира масово събиране
на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета в помощ на организираната от Благотворителната организация „Капачки за бъдеще“
инициатива за набиране на средства за осигуряване на втора специализирана линейка за центрове с неонатология клас 3, или т.н.
детски линейки.
Всички капачки, събрани
в металните сърца и алуминиеви кенчета на територията на общината, а и от всеки
един от нас, могат да бъдат
предавани до 17:00 часа на
08.10.2021 година (петък) в
сградата на Общинска администрация – Сатовча, които
ще бъдат транспортирани до
складовете на Благотворителната организация „Капачки за бъдеще“.
Всеки един от вас, може да бъде съпричастен с инициативата!
Да бъдем час от благородната кампания!
Включете се и вие!
д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

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
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
„ГЕОРГИ ЧЕРНЯКОВ“ – 2021

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

5 Октомври 2021 година, Вторник,
Международен ден на учителя
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, който се отнася до статута на
учителя, а през 1994 г. Организация на
ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО) го обявява за Международен ден на учителя.
Професионалният празник на учителя
се отбелязва в над 100 държави от цял
свят. Обявен е с Решение 697/29 септември 2006г. на Министерския съвет.
6 Октомври 2021 година, Сряда,
Годишнина от смъртта на цар Самуил
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г.
Легендата разказва, че сърцето на българския владетел не могло да понесе срещата
с ослепените му войници. Жестокостта
на Василий ІІ Българоубиец, заповядал
да бъдат ослепени 14 хиляди пленени
български войници, а на всеки 100 бил
оставен по един едноок за да води останалите, сломила българския цар... Въпреки,
че при реконструкцията на черепа и скелетът на българския владетел (през 1969
г. бяха открити останки в саркофаг при
разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на
едноименния остров в преспанско езеро)
показват, че може би цар Самуил е починал
на 70-години от тежка рана в областта на
лявото слепоочие. Българският цар Самуил (неизв. - 1014) е провъзгласен за
владетел през 997 г. и управлява до 1014 г. В началото на неговото управление
Самуил управлява съвместно с тримата
си братя, формално царският титул носи
най-големият брат - цар Борис II (но
той е пленен от ромеите и умира при
опит за бягство), така короната отива
във вторият - Роман, който също умира
и от 997г. Самуил става едноличен владетел в едно от най-трудните времена в
българската история.
10 Октомври 2021 година, Неделя,
Световен ден за психичното здраве
Отбелязва се от 1992 г. с решение на Световната федерация за психично
здраве и с подкрепата на Световната здравна организация.
Световен ден против смъртното
наказание.
Отбелязва се от 2003 г. по инициатива
на Световната коалиция срещу смъртното
наказание. Организацията е учредена на 13
май 2002 г. в Рим, Италия, от близо 60 правозащитни и други организации от целия
свят. С решение на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 26 септември
2007 г. на същата дата се отбелязва и Европейският ден против смъртното наказание

Конкурс за студенти – литературни творци Общество на
литературния кабинет „Димчо
Дебелянов“ (София) обявява
началото на Седмото издание
на литературния конкурс за
връчване на Националната
литературна награда „Георги
Черняков“ – 2021. Право на
участие имат действителни
български студенти и докторанти (до 40-годишна възраст,
независимо дали учат у нас или
в чужбина), които са изпратили
свои творби на електронния
адрес на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“: cherniaka21@abv.bg
Конкурсът е явен и е на свободна тема. Творбите се приемат от 20 септември до 30
октомври 2021 г. включително. Кандидатите изпращат до три произведения във всеки
жанр (подписани с име или псевдоним, телефон за връзка и имейл) и автобиография
свободен текст (до 10 реда). Отличия не се връчват за съавторство. Жури от известни
български писатели ще излъчи призьорите по жанрове и ще определи наградите, които
традиционно се връчват в началото на декември в Националния студентски дом – София,
пл. „Народно събрания” 10.
Награди по жанрове:
Поезия (лирика: да се изпращат стихотворения, които са общо до 3 стр.; хайку – до 2 стр.)
– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.
– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.
Белетристика (разкази до 8 000 знака)
– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.
– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.
Хумор и сатира (проза или поезия, общо до 5 000 знака)
– Награда: Диплом и парична премия от 300 лв.
Журито ще присъди и две Специални награди: от името на Съюза на българските
писатели и от Националния студентски дом. Анжела Димчева, председател на УС на
Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 01.10.2021 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 12 ɆȿɋɌȺ
ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɉɍɉ , ɉɇɍɉ)
ɉɫɢɯɨɥɨɝ, ɭɱɢɥɢɳɟɧ
ȼɢɫɲɟ / ɍɱɢɬɟɥ ɩɫɢɯɨɥɨɝ/
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɇɚɱɚɥɧɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ
2 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ I –IV
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɤɥɚɫ
ɍɱɢɬɟɥ ɜ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚ
ȼɢɫɲɟ (ɍɑɂɌȿɅ ȼ ɇȺɑȺɅȿɇ ɂɅɂ
3 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɞɟɧ V-VII
ɉɊɈȽɂɆɇȺɁɂȺɅȿɇ ȿɌȺɉ)
ɤɥɚɫ
ɍɱɢɬɟɥ, ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɇɍɉ - ɇɚɱɚɥɟɧ
1
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (I-IV ɤɥɚɫ)
ɭɱɢɬɟɥ.)
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
1
ȼɢɫɲɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ (Ɇɨɞɟɥɢɟɪ - ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ
2 Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤɥɚ
ɨɛɥɟɤɥɨ.)
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 78 ɆȿɋɌȺ
38 ɒɢɜɚɱ ɦ/ɞ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
6 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3 Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
9 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ, Ɉɫɧɨɜɧɨ,ɋɪɟɞɧɨ
1 Ʉɚɫɢɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
13 Ƚɥɚɞɚɱ
ɇɚɱɚɥɧɨ
1 Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɤɚɛɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
1 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
ɨɫɧɨɜɧɨ
1 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɭɯɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨ
1 Ʉɪɟɞɢɬɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɛɚɧɤɚ
ɫɪɟɞɧɨ
1 ɑɢɫɬɚɱ-ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ
1 ɉɨɦɨɳɧɢɤ -ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ
1
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ
ɋɪɟɞɧɨ
2
1

ПРИТЧАТА ЗА ПРЪСТЕНА НА ЦАР СОЛОМОН

- Кой чакаш...!?
Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте
материалите си на адрес:
Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95,
e-mail: satovchabl@abv.bg

Когато цар Соломон бил малко момче, неговият
баща Давид му подарил пръстен, на който бил
гравиран надписа всичко отминава. Давид казал на
Соломон да пази пръстена и никога да не го сваля
от ръката си.
Минали години и Соломон станал цар. Той се
оженил за красива девойка на име Суламит. Три дни
и три нощи след сватбата обаче Суламит изчезнала.
Според някои легенди тя била убита, а според други
– сама избягала от царя.
Дълго тъгувал цар Соломон, когато веднъж погледнал към пръстена с надпис Всичко отминава.
Той се ядосал и свалил бащиния подарък, като го
хвърлил на земята.

Тогава от обратната страна на пръстена се появил втори надпис, който гласял „И това ще мине“.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ 5

ДО 31 ОКТОМВРИ ФЕРМЕРИТЕ
ЩЕ ДОКАЗВАТ ПРОДУКЦИЯТА ,
РЕАЛИЗИРАНА НА ПАЗАРА
От 5 до 31
октомври 2021
г. включително
животновъдите, които кандидатстват по
схемите за обвързана подкрепа за животни за
Кампания 2021
г., са длъжни да
докажат количествата произведена и реализирана от
тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни). Документи се подават
в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Съгласно
наредба 3 тази реализация се доказва в периода от 1 до
30 октомври, без да се уточнява защо сроковете тази
година са съкратени.
Фермерите подават фактури и други счетоводни
документи по следните четири схеми - за обвързано
подпомагане на млечни крави - СМлК, за обвързано
подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко), за обвързано подпомагане за
овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол
– ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана
реализация) и за обвързано подпомагане за биволи –
Биволи.
Кандидатите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и/
или млечни продукти на глава допустимо животно по
съответната схема. При попълване на документите
фермерите трябва да използват съответната актуална за
кампания 2021 бланкова таблица, според регистрацията
им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице
или едноличен търговец.
Реализираните на пазара животни се доказват по три
схеми - за обвързано подпомагане за месодайни крави
и/или юници – СМКЮ, за обвързано подпомагане за
месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК
(месо) и за обвързано подпомагане за овце-майки и/
или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК
(с реализация на месо или комбинирана реализация).
В зависимост от това къде са продадени животните –
в България или извън страната, се попълват различни
типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на
произведената от тях продукция, от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на електронен носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията
на продукцията си.

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ „КЛАС“
ПРИ ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР

Дължи ли работодателят изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж
и професионален опит за всяко трудово правоотношение? Къде работодателят следва да посочи
условията, при които се зачита сходният характер на
работата, и се изчислява и изплаща допълнителното
възнаграждение?
Спрямо Кодекса на труда в България основното
и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер се договарят между страните по
трудовото. При възникването на трудовото правоотношение работодателят е задължен да определи,
освен основното възнаграждение, и допълнителните
възнаграждения с постоянен характер.
За придобит трудов стаж и професионален опит
на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху
основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Допълнителното трудово възнаграждение за
трудов стаж и професионален опит се заплаща за
действително отработено време само по основното
трудово правоотношение, а при непълно работно
време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност
на работното време. Това плащане има постоянен
характер - изплаща се ежемесечно, докато съществува основание за получаването му.
При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита трудовия стаж
на работника или служителя на същата, сходна или
със същия характер работа, длъжност или професия.
Условията, при които се зачита сходният характер на
работата, длъжността или професията, се определят
с колективен трудов договор на браншово равнище
или с вътрешните правила за работната заплата в
предприятието.
С Постановление на Министерския съвет № 147 от
29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на
допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минималният
размер на допълнителното трудово възнаграждение
за придобит трудов стаж и професионален опит е
определен на 0,6 на сто за всяка година придобит
трудов стаж и професионален опит.
Работникът или служителят не е длъжен да връща
суми за трудово възнаграждение и обезщетения по
трудово правоотношение, които е получил добросъвестно.

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТВАРЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ „ПЛОД” И „МЛЯКО”

От 29 септември до 8 октомври 2021 г. ще се
проведе допълнителен прием на заявления по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно
мляко“ за настоящата учебна година 2021/2022.
Допълнителната възможност за кандидатстване се
дава с цел да бъдат обхванати повече образователни институции.
Допустими за участие в допълнителния прием
са учебни заведения, които не са одобрени или са
се отказали от участие при първоначалния прием,
както и тези, които досега не са кандидатствали за
одобрение за Кампания 2021/2022 г.
Заявителите по схемите подават лично или чрез
упълномощено лице заявление за одобрение по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция.

Въпрос: Работя в частна фирма на трудов
договор, с придоито право на пенсия, на МРЗ,
макар че основната заплата е под нея - по
договор ми е 630 лв. на 8-часов работен ден.
Естеството на работата ми изисква да
работя по 10 часа - дневно, с изричното разпореждане на работодателя, което не е отразено в
трудовия договор. В този слуай имам ли право
да поискам допълнителен платен годишен
отпуск, заради увеличеното ми работно време ?
Отговор на МТСП: С оглед на описаната по
Вашето запитване фактическа обстановка бихме
искали да Ви обърнем внимание на това, че не
е допустимо трудовото възнаграждение да бъде
под минималната работна заплата, установена за
страната от Министерски съвет, която за 2021-ва
година е в размер на 650 лв. Освен това съгласно
чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната
продължителност на работното време през деня е
до 8 часа, като разпоредбата на чл. 136, ал. 4 от КТ
предвижда, че продължителността на работното
време не може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс.
Съгласно чл. 143, ал. 1 от КТ извънреден е трудът,
който се полага по разпореждане или със знанието и
без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя
извън установеното за него работно време. В тази
връзка бихме искали да уточним, че извънредният
труд е допустим само и единствено в случаите,
посочени в чл. 144 от КТ. Ако има положен извънреден труд, то той се заплаща съгласно чл. 262, ал.
1 от КТ- с увеличение уговорено между работника
или служителя и работодателя, но не по-малко от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване
на работното време.
Съгласно чл. 263, ал. 1 от КТ за извънреден труд,
положен в работни дни от работници и служители
с ненормиран работен ден, не се заплаща трудово
възнаграждение.
Работници или служители, полагащи труд при ненормиран работен ден имат право на допълнителен
платен годишен отпуск в размер не по-малко от 5
работни дни - чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ. В случай, че
работите на ненормиран работен ден, имате право
на допълнителен платен годишен отпуск, който се
определя от работодателя със заповед. Ако не сте
на ненормиран работен ден – за отработеното извън
регламентираното работно време, работодателят Ви
дължи заплащане на положения извънреден труд
съгласно чл. 262, ал. 1 от КТ.
Ако считате, че правата Ви по трудовото правоотношение са нарушени, може да се обърнете към
инспекцията по труда, която осъществява цялостен
контрол за спазването на трудовото законодателство.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
До 10-ти октомври:
ОКТОМВРИ 2021г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни игри и от оператори
на телефонна или друга
електронна съобщителна
услуга за проведени през
предходния месец хазартни игри, при които залогът
за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно
или частично) от посредник в тристранна операция)
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на
изпълнение на територията на друга държава членка за
данъчния период – месец септември. Регистрираното
лице, което през данъчния период – месец септември
изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец септември е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки,
представляващи част от неговите стопански активи,
от територията на страната до територията на Северна
Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец
септември 2021 г.
Въпрос: Служител роден на 14.04.1960 г. с осигурителен стаж повече от 37 години навършва пенсионна
възраст на 14.12.2021 г. Молбата ми е да разясните
кога и как трябва да бъзде освободен.
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12
от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят
може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Необходимо е към момента
на прекратяване на трудовото правоотношение лицето
да отговаря на условията за придобиване правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер
по чл. 68 или пенсия за осигурителен стаж и възраст
в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално
осигуряване. От този момент възниква правото на работника или служителя да прекрати трудовия договор
едностранно и без предизвестие. Това негово право се
упражнява чрез писмено волеизявление до работодателя. Прекратяването на трудовия договор настъпва с
достигане на волеизявлението до работодателя. Инициативата за прекратяване на трудовото правоотношение
с работник или служител, придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, може да бъде и на работодателя, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. В случая
работодателят следва да направи това с предизвестие.
Независимо дали се касае до прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя (чл. 328, ал. 1,
т. 10 от КТ) или на работника или служителя (327, ал.
1, т. 12 от КТ), това е само една правна възможност, а
не и задължение за тях.
Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на
трудовото правоотношение, след като работникът или
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в
размер на брутното му трудово възнаграждение за срок
от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател
или в същата група предприятия 10 години трудов стаж
през последните 20 години - на обезщетение в размер на
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Това правило важи, когато при прекратяване на трудовото
правоотношение работникът или служителят отговаря
и на условията за отпускане на пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса
за социално осигуряване - чл. 222, ал. 4 от КТ.
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Я БЪЛКОВИЯТ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ Е
СРЕД НАЙ - ОПАСНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ

За разлика от много вредители,
ябълковият плодов червей не се
появява в началото на пролеттта
– летежът му настъпва през месец
май. Разпространен е масово в цялата страна. Неговата вредност се
проявява особено силно в горещо
и сухо лято и нанася най-сериозни
щети в Южна България. При масово размножаване може
да унищожи повече от половината реколта, когато не се
вземат необходимите мерки.
Гъсеницата на ябълковия плодов червей поврежда
преди всичко плодовете на ябълката, но напада също сливата, крушата, кайсията, прасковата, а понякога и ореха.
Описание
Възрастните насекоми са нощни пеперуди със сиво-кафяв цвят. Тази окраска е трудно забележима и им помага
лесно да се прикриват върху короната на дърветата.
Тялото на възрастните индивиди има дължина около 10
мм, а размахът на крилата е 15-22 мм. Предните крила са
удължени, сиви на цвят с напречно извити кафяви линии
и жълто-кафяви овални петна по краищата. Задните крила са по-светли, по-къси от предните и с ресни по края.
Ларвите на вредителя са гъсеници с дължина 12-18 мм.
Гърбът и страните им са бледорозови, главата и предната
част са кафяви, а тялото отдолу е светложълто.
Яйцата на вредителите са кръгли, плоски, с диаметър
около 1 мм, бледозелени. Те са незабележими по листата
и плодовете и наподобяват дребни восъчни капчици.
У нас ябълковият плодов червей развива две поколения, като самките снасят около 100, а при благоприятни
условия до 200 яйца по листата, завръзите и младите
стъбла.
Мерки за борба
Борбата с ябълковия плодов червей е много трудна,
защото имат скрит начин на живот през по-голямата част
от развитието на ларвата и изключително дълъг период
на вредна дейност.
Основна грешка в борбата с вредителя е ранното преустановяване на третиранията срещу второто поколение,
което причинява много големи щети. Гъсеницата вреди
от май до края на септември.
Избавяне от ябълковия плодов червей е възможно, но
са необходими комплексни мерки.
1. Есенното обработване на почвата около стволовете
с обръщане, за да останат гъсениците по-дълбоко, което
ще затрудни излитането на пеперудите след излизане от
какавидите.
2. Редовно събиране, изнасяне извън участъка и унищожаване на падналите увредени плодове, което преустановява повторното им връщане и повреждане на нови.
По възможност трябва да се свалят и червивите, които
са все още на дървото.
3. Дървета, на които вече са налични щети, се използват пояси през втората половина на юни, направени от
велпапе или от тъкана плътна материя с ширина 10-12
см. Те се привързват плътно към ствола и в тях влизат
гъсениците, правят пашкул и остават да зимуват. След
прибиране на реколтата се изнасят и изгарят. Това ограничава плътността на разпространение на вредителите.
4. В борбата с ябълковия плодов червей могат да се
прилагат и народни средства – настойки и отвари от
различни растения. За целта се използват листа от репей,
пелин, домати, обвивки от чесън и лук и др. Тези методи
за борба работят, особено ако ги прилагаме навременно
като превантивни мерки.
5. Остъргване кората на старите дървета и обеззаразяване.
6. Основно средство е използването на химични и
биологични препарати, които имат различно действие:
– синтетични пиретроиди, които имат контактно и
стомашно действие, прилагат се еднократно – Талстар
10 ЕК, Карате Зеон 5 КС (широкоспектърен), Децис 2,5
ЕК, Суми Алфа 5 ЕК;
– инхибитори на хитиновия синтез, засягащи вредителите за по-дълъг период – Димилин 48 СК, който действа
контактно на яйцата и стомашно на ларвите им;
– контактни фосфороорганични инсектициди – Дурсбан 4 ЕК, Агрия 1050, Екалукс 25 ЕК и др.
Прилагането на допълнителни мерки – обеззаразяването на плодохранилищата и амбалажа ще ограничи
разпространението на опасните вредители.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
НЕ БЪРЗАЙТЕ С РЯЗАНЕТО НА ЛОЗИТЕ!

Лозарството в България е широко разпространен
отрасъл и производителите знаят, че лозата е една от
най-взискателните култури в областта на трайните насаждения. Установено е от практиката, че времето на
резитба оказва много голямо влияние, не само върху
силата на развитие и израстване на растенията, но и
върху плододаването.
При ранна есенна резитба лозите се лишават преждевременно от своята листна маса, а оттокът на хранителни вещества към основното стъбло и корените
все още не е завършил. При ежегодно практикуване
на ранна резитба лозите силно отслабват и това дава
негативно отражение върху плододаването. Важно е
да знаем, че късната пролетна резитба има същото неблагоприятно влияние.
Оптималното време за резитба на лозите е периода
на относителен покой – след листопада до началото на
сокодвижението. Колкото по-дълго останат листата на
лозите – толкова по-добра ще бъде реколтата идната
година, казват лозарите. Дори седмица по-късна резитба ще даде своето благоприятно отражение върху
оттичането на хранителни вещества към многогодишните части и кореновата система, съзряването на летораслите и залагане на плодни пъпки.
Кафявият цвят на летораслите все още не е идикатор
за узряване. Много възможно е цветът да е променен,
но вдървеняването да не е протекло напълно. Специалистите съветват да следим температурата на допир
– узрелите стъбла са топли при докосване с пръсти, а в
противен случай усещаме хлад.

Много важно е при резитбата да се съобразяваме
не просто с времето, а с климатичните особености на
региона, начина на формиране на лозите и сортовите
особености.
Нараняванията при лозите зарастват много бавно,
което дава отражение върху върху тяхната дълголетност и състояние. За целта трябва да се работи с добре
наточени инструменти и почистени остриета. Когато
отрезите са перпендикулярни на оста на пръчката, тогава неблагоприятните последици от раните ще бъдат минимални. Така се изрязват всички стари плодни
пръчки, сухи и излишни части.
При зимната резитба отрезите трябва да бъдат направени така, че да се предотврати проникването на
вода в по-долните очи, което води до загниване.
При лозите, които се загрибват и се отглеждат по
системата Гюйо, резитбата се извършва през есента.
Във всички останали случаи (средностъблени, високостъблени и асми) операцията може да бъде извършена в края на годината (ноември – декември) или
през февруари – март, но задължително лозите трябва
да бъдат в покой.
При пролетната резитба е по-добре отрезите да се
правят косо, така че очите да не се мокрят от плача на
лозите – това често води до загниването им. Важна е
температурата на въздуха, която не трябва да бъде пониска от 5 градуса по Целзий.
Резитбата и времето за провеждане не е универсална за всички сортове и формировки.
Знаейки всички изисквания и нюансите им, можем
да се справим перфектно – добро развитие по време
на вегетацията на лозите, избягване на претоварване,
добра превенция срещу болести и др.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

С КАКВО СА ПОЛЕЗНИ
ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ ТРЪНКИТЕ

Как да използваме трънките
– трънката (Prunus Spinosa на
латински или blackthorns fruit
на английски) представлява
силно разклонен бодлив храст
от семейство Розоцветни. Плодът е костилков, в тъмносин
цвят и стипчиво кисел вкус.
Трънката цъфти преди разлистването си през март и
април. Плодовете на трънката са сред най-събираните
билки в България, използвани за приготвянето на чай,
сок, вино, сладко, тинктура, компот и ликьор.
Плодовете на трънката съдържат много захари,
пектинови и дъбилни вещества, багрила, витамин
С, органични киселини и др. Плодовете на трънките
трябва да наберем през Октомври и Ноември, като
съобразяваме брането когато са добре узрели. Можем
да ги изсушим на сянка или в сушилня при температура
до 70 градуса. А можем да направим изключително
много други продукти от пресните трънки.
Почти всички части на бодливата трънка са полезни и
може да се използват за лечение. Цветовете, плодовете,
листата и кората притежават очистителни, затягащи,
пречистващи, слабителни, дезинфектиращи и диуретични свойства и са много полезни за стомаха. Например
чаят, направен от цветовете на трънката е изключително
очистително средство и увеличава апетита.
Плодовете на трънката са полезни при лечение на подуване и дразнене в устата, венците и гърлото. От друга
страна, отвара, приготвена от кората на този храст,
помага за понижаване на високата температура. Тези
горчиви плодове съдържат амигдалин (витамин В17 –
убиецът на раковите клетки) и пруназин. По принцип
са отровни в голямо количество, но приемани в малки
дози те подобряват дишането и храносмилането.
Плодовете на трънките имат следните ползи за
здравето на човек:
o Подобряват работата на сърцето
o Нормализират работата на червата
o Изчистват тялото от различни шлаки
o Подпомагат добрия сън и действат добре при гаден,
задух и хемороиди
o Укрепват стените на кръвоносните съдове и понижават високото кръвно налягане и холестерола
o Засилват имунитета и защитните сили на организма
o Полезни са при колит, гастрит и стомашна язва
o Ядат се при диария, тъй като плодовете имат
запичащо свойство

МАРИНОВАНИ ЗЕЛЕНИ ДОМАТИ

Продукти:
1 кг домати, 3 скилидки чесън, 3
зърна бахар, 6 зърна черен пипер, 1
дафинов лист, 1 ч. л. захар, 1 с. л.
сол, 1,5 с. л. оцет, копър на вкус, магданоз на вкус, червен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Измийте зелените домати и внимателно изрежете мястото, където
е била дръжката.Сложете черния
пипер, бахара, дафиновия лист, копър
и магданоз на дъното на буркана.
Напълнете го до половината с домати. Отгоре сложете още един слой
магданоз и копър, след което го допълнете с домати.
Изсипете вряла вода в буркана до върха и покрийте
с капачка. Оставете за 15 минути.
Изсипете водата, след това, отново ги залейте с
вряла вода, покрийте и оставете за още 20 минути.
Изсипете водата в тенджера и я оставете да заври.
Междувременно добавете сол, захар и оцет в буркана. Залейте с водата и затворете. Обърнете буркана
с главата надолу и покрийте с кърпа. Оставете да се
охлади напълно.
За разлика от червените домати, можете да консумирате зелените домати почти веднага. Оставете ги
да престоят няколко дни и ги опитайте. Съхраняват
се добре през цялата зима при стайна температура.
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!

Един рейс потегля бързо от спирката.След него се
затичва запъхтян шишко и крещи:
- Спрете! Закъснявам за работа!
Никаква реакция от страна на водача!
Дебелакът продължава да търчи и се цепи:
- След малко е началото на работното ми време!
Спрете автобуса!
Възмутени пътници се обръщат към шофьора:
- Спри,бе,тъпанар! Човекът ще си загуби работата!
- Шофьоре,ти имаш ли сърце,бе?
Най-накрая,шофьорът с въздишка спира возилото.
Дундьото се качва триумфално вътре. Всички пътници го посрещат с радостни овации.
А той - изтрива потта от челото си, усмихва се
злорадо и обявява:
- Карти и билети за проверка!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

