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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

Започнаха тридневните празници за Рамазан 
байрама, известен още и като Шекер байрам.
С празника приключват едномесечните пости, 

в които вярващите мюсюлмани стават преди из-
грев, закусват и до залез слънце не се хранят и 
не поемат течности, включително и вода. Въз-
държанието се налага от религията, за да може 
всеки мюсюлманин да се доближи до състоя-
нието на бедните, гладните и страдащите хора. 
Рамазан е месец на опрощението, покаянието и 
милосърдието.
Според поверията през свещения месец Мо-

хамед получил от Аллах свещените писания на 

Корана чрез главния ангел Джебраил. По време 
на самия празник денят започва с тържестве-
ни молитви, ядат се сладкиши и се раздават на 
близки, роднини и съседи.
Традицията повелява раздаването на милости-

ня без разлика на вероизповеданието на по-бе-
дните, болните, сираците и децата, родени преди 
изгрев слънце. Тъй като в трите дни на Байрама 
правоверните се черпят с баклава и бонбони, 
празникът е известен още като Шекер Байрам.
По време на празника младите целуват ръка на 

възрастните и искат прошка, какъвто е традици-
онният поздрав за празника.

На 21 април 2022 г.  
се проведе заседание 
на Общински съвет – 
Сатовча. 
Общинският съвет 

– Сатовча, прие:
- бюджета на об-

щина  Сатовча  за 
2022 година;

- докладите за осъ-
ществената от чита-
лищата през 2021 го-
дина дейност и раз-
ходваните бюджетни 
средства;

- актуализация на Програмата 
за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 
2022 година.
Общинският съвет – Сатовча:
- даде съгласие за:
• предоставяне за безвъзмезд-

но ползване на преместваем 
обект тип павилион  – соб-
ственост на община Сатовча, 
находящ се в УПИ I, пл. № 756, 
кв. 18 по сега действащия план 
на село Сатовча, с използваема 
обща площ 20 кв. м, за офис на 
Агенция за социално подпома-
гане – град София, в частност 
Дирекция социално подпо-
магане – град Хаджидимово, 
във връзка със създаването на 
приемен кабинет за админи-
стративни услуги, който да се 
използва от Изнесено работно 
място – Сатовча;

• средствата от отчисленията 
и обезщетенията по чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците за остатъка от 
2021 година и настоящата 2022 
година да се използват за заку-
пуване на товарен автомобил 
(сметосъбирач) за извозване 
на битови отпадъци до депо в 
село Барутин и изплащане на 
граждански договори за по-
чистване на речните корита и 
други обществени територии в 
община Сатовча;

• предоставяне на позем-
лен  имот  с  идентификатор 
67270.51.54  в землище на село 
Слащен, местност Топалови 
падини, с площ 2959 кв. м,  в 
собственост на наследниците 
на Асип Ибраимов Ислямов – 
бивш жител на село Слащен, 
община Сатовча;

• предоставяне на позем-
лен  имот  с  идентификатор 
67270.16.478 в землище на село 
Слащен, местност Църквата, с 
площ 1519 кв. м, в собственост 
на наследниците на Сюлейман 
Сюлейманов Алендаров – бивш 
жител на село Слащен;

• предоставяне на позем-
лен  имот  с  идентификатор 
67270.16.481 в землище на село 
Слащен, местност Оградите, с 
площ 814 кв. м в собственост 

на наследниците на Али Абду-
рахманов Махмудчиев – бивш 
жител на село Слащен;

• предоставяне на позем-
лен  имот  с  идентификатор 
67270.16.471 в землище на село 
Слащен, местност Оградите, с 
площ 323 кв. м, в собственост 
на наследниците на Мустафа 
Мустафов Джинджиев – бивш 
жител на село Слащен;

- одобри задание за проектира-
не и допусна изработването на:

• Подробен устройствен план 
(ПУП - ПР) за изменение на 
уличната регулация на улица, 
започваща от О.Т. 111 през О.Т. 
7 до О.Т.158, между кв. 6, кв. 7 
и кв. 17 по плана на село Годе-
шево, община Сатовча;

• Подробен устройствен план 
(ПУП) – частично изменение на 
план за регулация (ЧИПР) на 
УПИ ХII, кв. 2 по плана на село 
Плетена, община Сатовча;

- одобри Подробен устрой-
ствен план – парцеларен план 
(ПУП-ПП) за трасе и сервитут 
на обект „Проектно трасе за 
транспортен достъп до ПИ с 
идентификатор 21868.73.13, 
м. Банян‚ землище на с. До-
лен, община Сатовча, в имот 
с идентификатор 21868.73.61, 
м. Банян‚ землище на с. Долен, 
община Сатовча;

- даде разрешение за промяна 
на Общия устройствен план и 
разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – 
План за застрояване (ПУП – ПЗ) 
за промяна на предназначени-
ето на имот с идентификатор 
65440.45.55, местност Бели бряг, 
землище на село Сатовча, от на-
чин на трайно ползване земедел-
ска територия - ливада, в начин 
на трайно ползване – предимно 
производствени устройствени 
зони и терени, които се застро-
яват с производствени, складови 
и обслужващи сгради и съоръ-
жения и одобряване на задание;

- отмени свое Решение № 372 
от 31 март 2022 г. за провеждане 
на публичен търг с явно наддава-
не за продажба на поземлен имот 
с идентификатор 21868.73.11, 
местност Банян, землище на 
село Долен, община Сатовча.

.: 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 95

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
ПО  С Л У Ч А Й  6 - Т И  МАЙ

Уважаеми жители и гости на община Сатовча,
Имам удоволствието от името на екипът ми и лично от мое име да ви поздравя по случай 

предстоящите празници:
• Ден на храбростта и българската армия -6-ти май,
• Ден на земеделците в България – 6-ти май,
• Ден на община Сатовча – 6-ти май и
• Християнският празник – Гергьовден – 6-ти май.

На този ден свеждаме глави в знак на почит и преклонение към всички онези отдали живота 
си за нашата свобода. Поклон! Нека помним и пазим силата и вярата на нашите деди, водени 
от родолюбие и саможертва за род и родина.
На всички жители и гости на община Сатовча, служители на българската армия, на всички 

земеделци и именници пожелавам здраве и дълъг живот, благодатна земеделска година, радо-
сти и много сполука по домовете на всички ви.
Честит празник!
   

Д-р Арбен Мименов,
Кмет на община Сатовча



LEGO КОНКУРС: СВЕТЪТ НА ЧУДЕСАТА 
Конкурсът „Светът на Чудесата“ ще се проведе между 

01.04.2022 и 15.05.2022, което ви дава 45 дни да създа-
вате фантастични LEGO творения. Трите категории ще 
позволят на всички да развинтят своето въображение.
Фантастично приключение
Създайте един фантастичен свят, който може да бъде 

сцена от приключение. Може би ще има дракони или 
динозаври, а защо не извънземни? Можете да включите 
Батман, Железния човек или някой друг супергерой, който 
харесвате. Няма ограничения за размера и ще се радваме 
на всичко фантастично, което ще измислите!
Минифигурка Пазител на Света и Разрушител на Светове
Във всяка вселена има пазители и разрушители, или както обичахме да им казваме – на-

шия и лошия. Тук искаме от вас да направите по една минифигурка, която да представлява 
Пазител на Света, или казано иначе добрият герой, както и една за неговия противник – 
Разрушител на Светове. Можете да участвате и само с една фигурка, но винаги трябва да 
упоменавате за коя от двете категории е вашия герой или разрушител. Можете да добавите 
всякакви оръжия и аксесоари към вашите фигурки.
Уточнение:
Пазителят и Резрушителят трябва да бъдат минифигурки (различни тела, крака, глави от 

различни минифигитурки и така да стане нова уникална), а не големи фигури създадена от 
части. Извиняваме се на участниците, които вече са създали такива.
Фантастично превозно средство
Създайте фантастично превозно средство, което да превозва вашите герои. Може да бъде 

всичко – космически кораб, подводница теглена от делфини или летящи коли. Билдът може 
да бъде микро, размер за минифигурка или дори по-голям.
Правила:
– Разрешено е използването на всякакви оригинални LEGO части, в това число и стике-

ри. – Разрешени са само физически билдове, което означава, че не можете да използвате 
програми като Stud.io или LDD.

– Творенията ви могат да бъдат базирани на съществуващи герои и истории, както и 
напълно измислени. Тук всичко е позволено.

– Един участник може да създаде по едно творение за всяка една от трите категории.
След изтичането на крайния срок, жури от 2-ма съдии, ще оценят всички творения и ще 

излъчат победители във всяка една категория. Един участник може дa спечели само една 
награда, което означава, че ако един и същи участник спечели повече от една категория, 
ще има право да избере една от наградите в категориите, в които е спечелил. Останалите 
награди ще получат следващите в класираните за останалите категории.
Участвалите с творения и в трите категории ще имат шанса да спечелят трофея Господар 

на Вселената, който е създаден специално за този конкурс от DanKo.
Другите награди, които може да спечелите са 75298: AT-AT vs Tauntaun Microfi ghters 

(от категория „Фантастично приключение„), 1 брой произволна минифигурка от серия 22 
(71032) (от категория „Минифигурка Пазител на Света“), 1 брой произволна минифигурка 
от първа серия на Vidiyo (43101) (от категория „Минифигурка Разрушител на Светове“) и 
60312: Police Car (от категория „Фантастично превозно средство“).
Своите творения може да изпращате на email: offi cial@brickslog.com или да ги качвате в 

социалните мрежи с #bl_fantasy_contest (Facebook, Instagram или Flickr). Също така може 
да ги изпращате и на лично съобщение в Discord на OneOfAll или danko.
Резултатите ще бъдат обявени в рамките на една седмица след 15.05.2022.

16-ТИ КОНКУРС „БОДЛИТЕ НА ТАРАЛЕЖИТЕ“ –
ПОВЕЧЕ И ПО-ОСТРИ!

На шестнадесетата година от учредяването си престижната награда за ученическо лите-
ратурно творчество „Бодлите на таралежите“ на Фондация „Братя Мормареви“ се променя!
Вече се приемат материали за конкурса само в една категория, но в две възрастови групи 

– от 7 до 10 годишна възраст и от 11 до 14 години. Каним ви да напишете до 2 страници и 
половина стандартен текст, или 75 реда, на всякаква тема, която ви вълнува. И до 15 юли да 
изпратите текста си на електронния адрес на Фондацията (offi ce@mormarevibrothers.com).
Всеки има право да участва само с един текст, а текстът трябва да не е публикуван. За 

лауреатите ще има награди по 500 лева, а за двама от номинираните – 2 по 250. Повече 
за условията можете да прочетете на сайта на Фондацията, а сега просто – пишете!
ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕТСКО КИНО И ЛИТЕРАТУРА „БРАТЯ МОРМАРЕВИ“
Конкурсът е съвместно организиран от Фондацията и издателство Сиела с подкрепата 

на Министерството на образованието.
Правила на конкурса
І. Условия:
Две страници и половина (тоест до 75 стандартни реда)
Къс разказ, случка, история, фантазия – никакви огра-

ничения в темата.
Възрастови категории: 7-10 години, 11-14 години.
Всички текстове да са оригинални, без “заемки”
Всички текстове се представят в електронен формат 

на мейл-адреса на Фондацията
Всеки участник има право на един текст
Всеки текст да съдържа в допълнение името и координатите на родител или учител
Конкурсът се обявява в началото на всеки месец април и крайният срок за изпращане 

на текст е 15 юли.
ІІ. Награди:
За всяка от двете възрастови групи журито определя до 10 номинации.
В деня на награждаване всички номинирани се явяват пред журито, изчитат своята 

история и отговарят на въпроси на журито, свързани с тях лично и текста.
Номинираните имат право да поканят свой любим учител.
Журито излъчва по един победител в група.
Номинираните чрез гласуване излъчват също по един победител.
Победителите (до четирима) обявяват всеки по едно име на свой любим учител.
Награди – за всяка от двете възрастови групи:
 - На журито – 2 по 500 лв.;
 - На номинираните – 2 по 250 лв.;
 - За учителите/училището – по 10 книги;
 - За всеки номиниран – по 3 книги.

2 Май 2022 година, Понеделник, 
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи 
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански 

художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, учен 
и естествоизпитател.

3 Май 2019, Вторник,
Международен ден на свободата на печата
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията 

на ООН по въпросите на образованието, науката и културата. 
4 Май 2022 година, Сряда, 
Годишнина от рождението на Гунди 

На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гунди. 
Централният нападател е заслужил майстор на спорта 
и носител на сребърен Орден на труда през 1965 г. 
Играе в детския, а след това и в юношеския отбор 
на Левски. Печели шампионската титла с юношите 
през 1960 г. и 1961 г. Седемнадесет годишен е приет 
в първия отбор на Левски през 1960 г. От 1961 до 
1963 г. той играе в пловдивския Ботев, където става 
носител на Купата на България през 1962 г. След 
като се завръща в Левски, Аспарухов печели три 
шампионски титли и три купи на България. Гунди 
играе в 245 мача за първенството, в които отбелязва 
150 гола. Гунди има 23 мача и 19 гола в европейските 
клубни турнири - 12 гола за КНК и 7 гола за КЕШ. 
С националния отбор на България е играл 50 мача 
и отбелязва 19 гола. Взема участие в три световни 

първенства: в Чили, Англия и Мексико. Георги Аспарухов - Гунди е първият 
българин, отбелязал гол на Англия на Уембли. Загива на 30 юни 1971 г. при 
автомобилна катастрофа. Заедно с Никола Котков, негов близък приятел, 
който се вози в същия автомобил. 

5 Май 2022 година, Четвъртък, 
Ден на Европа. Празник на Съвета на Европа
 Отбелязва се годишнина от създаването в Лон-

дон на 5 май 1949 г. на структурата - Съветът на 
Европа. Консултативната европейска политическа 
организация обединява 40 европейски държави. 
Целта й е да поддържа основните принципи на 
правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона 
и да повишава жизнения стандарт на гражданите на Европа. Структурата на 
Съвета на Европа включва Комитет на министрите, Парламентарна асам-
блея (286 членове) и Конгрес на местни и регионални власти. Към 1999 г. 
организацията има сключени 165 международни конвенции. Азербайджан, 
Армения, Беларус (прекратен 1997г.), Босна, Грузия са със статут на “специ-
ално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и САЩ са наблюдатели. 

6 Май 2022 година, Петък, 
Ден на храбростта и Българската армия 
Денят на храбростта - 6 май, започва да се 

чества в Българската армия още с нейното 
създаване. С указ номер 1 от 1 януари 1880 
г. княз Александър Батенберг учредява воен-
ния орден „За храброст“ - отличие, с което се 
удостояват извършилите подвизи на бойното 
поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата 

година се постановява честването на празника. До подписването на Ньойския 
договор Денят на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември (победата 
на Българската армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската война 
от 1885 г.). През 20-те години този празник се обединява с отбелязването на 
Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта и победите е 
обявен за боен празник на войската. За първи път при честването на Гергьов-
ския празник през 1937 г. тържеството започва от предната вечер със заря, 
дотогава тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването на 
празника на Българската армия е прекъсната. В най-ново време Великото на-
родно събрание определя за празник на войската 23 август - денят на боевете 
при Шипка. Две години - 1991 и 1992, българските воини честват този ден 
като свой празник. През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 
6 май отново заема мястото си в празничния календар на армията като Ден 
на храбростта и празник на Българската армия. 
Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка На 6 май имен ден празнуват 

всички, които носят името Георги (означава - земеделец), Гергана, Галя, Га-
лина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин,  Гиргина,Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.

Кръщене в пандемия!Кръщене в пандемия!

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 по-

гледнал 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 по-
явил втори надпис, който гласял И това ще мине.
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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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧАТА ЗА ПРЪСТЕНА НА ЦАР СОЛОМОН 



Въпрос: Трудоустроен с право на работа. Има 
ли право на допълнителен платен годишен от-
пуск, извън 20-те работни дни?
Отговор: В чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) е 

предвидено, че работниците и служителите с трайно 
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат 
право на основен платен годишен отпуск в размер 
не по-малко от 26 работни дни. Отпускът по чл. 319 
от КТ, на който имат право работници и служители 
с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 
на сто, по съществото си е основен платен годишен 
отпуск и се ползва на специално предвидено за това 
правно основание (в 26 –те работни дни са вклю-
чени и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ). 
По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може 
да се уговори в колективния трудов договор, както 
и между страните по трудовото правоотношение.

 
Въпрос: Гражданка, работила в едно предпри-

ятие по-малко от една година  без прекъсване, 
има ли право на платен отпуск и може ли да я 
пуснат в неплатен по принуда, преди да е ползвала 
платения отпуск?

 Отговор: В чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда 
(КТ) е предвидено, че при постъпване на работа 
за първи път работникът или служителят може да 
ползва платения си годишен отпуск, когато придо-
бие най-малко 8 месеца трудов стаж. Както е видно 
от разпоредбата, за да има право работникът или 
служителят да ползва платен годишен отпуск, не-
обходимо е да има най-малко общо 8 месеца трудов 
стаж, независимо при колко работодателя го е при-
добил. Разпоредбата на чл.155, ал.2 от КТ не поставя 
изискване лицето да има 8 месеца трудов стаж при 
всеки нов работодател, за да има право да ползва 
платения си годишен отпуск. Съгласно чл. 155, ал. 
4 от КТ, размерът на основния платен годишен от-
пуск е не по-малко от 20 работни дни. Следва да се 
има предвид, че съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 
декември на предходната календарна година работо-
дателят утвърждава график за ползването от работ-
ниците и служителите на платения годишен отпуск 
за следващата календарна година след консултации 
с представителите на синдикалните организации и 
представителите на работниците и служителите по 
чл. 7, ал. 2от КТ. Графикът се изготвя така, че да се 
даде възможност на всички работници и служители 
да ползват платения си годишен отпуск до края на 
календарната година, за която се полага. Работникът 
или служителят е длъжен да използва платения си 
годишен отпуск до края на календарната година, 
за която се полага - ал. 2 на чл. 173. Съгласно чл. 
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ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА КРЕДИТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА

ПРОГРАМА ЗА 2022 Г.
Пчеларите  със 

сключени договори 
по мерки А, Б, В 
и Д от приема за 
2022 г. по Нацио-
налната програма по 
пчеларство (НПП) 
могат да кандидат-
стват  за  кредити 
от Държавен фонд 
„Земеделие”от 20 
април. Приемът на заявления е до 30 юни 2022 г. в 
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ 
по постоянен адрес на физическото лице и по адрес 
на регистрация на юридическото лице.
Възможността за кредитиране позволява на пче-

ларите да получат предварително финансов ресурс 
за реализиране на одобрените им проекти по мерки 
А, Б, В и Д от НПП – за закупуване на нови кошери, 
отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински 
препарати, както и за закупуване на пчеларско обо-
рудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.
Кредитите ще се предоставят при годишен лихвен 

процент в размер на 2,5%. Те се отпускат пряко от 
ДФ „Земеделие“ и покриват до 95% от полагащата се 
безвъзмездна финансова помощ по мерките от програ-
мата, а останалата част се осигурява от кандидатите.
Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват 

еднократно чрез прихващане на стойността му от 
одобрената финансова помощ, която пчеларят ще 
получи по Пчеларската програма.
Гарантирането на кредита се осъществява по об-

лекчен ред, като от кредитополучателите се изисква 
единствено издаване на запис на заповед в полза на 
ДФ „Земеделие“, без процедури по учредяване на 
ипотеки върху недвижими имоти и/или залози върху 
движимо имущество.
Условията за кандидатстване по схемата са качени 

на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

ДО 5 МАЙ СТОПАНИТЕ ЗАЯВЯВАТ
ПОМОЩ ЗА УНИЩОЖЕНИ ЖИВОТНИ И 

ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
От 26 април до 5 май 2022 г. животновъдите и пче-

ларите могат да подават заявления за обезщетения по 
схемата за държавна помощ „Помощ за компенсира-
не на материални щети по загинали селскостопански 
животни и унищожени пчелни кошери“. Утвърденият 
от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеде-
лие“ (УС на ДФЗ) бюджет за целевата подкрепа е в 
размер на 1 млн. лв.
Документи за 

подпомагане се 
приемат в Област-
ните дирекции на 
Държавен фонд 
„Земеделие. Сред-
ствата ще бъдат из-
платени до 20 май 
2022 г.
Финансовата подкрепа по помощта се състои от ди-

ректни помощи за земеделските стопани, претърпели 
материални щети, настъпили в резултат от земетресе-
ния, лавини, свлачища и наводнения, горски пожари, 
възникнали по естествен път и др.
Ставката за едно загинало пчелно семейство, съглас-

но указанията, е в размер на 119 лв., а за един пчелен 
кошер – 106 лв. Подпомагането за стопани, отглежда-
щи овце майки е 158,40 лв. на загинало животно.
Право на подпомагане имат земеделски стопани, 

при които са установени загинали животни и пчелни 
семейства, включени в Регистър на МЗм, създаден въз 
основа на констативните протоколи на областните ди-
рекции „Земеделие“ (ОДЗ). Издадените констативни 
протоколи са за настъпило природно бедствие - на-
воднение, вследствие на което са загинали селскосто-
пански животни и пчелни семейства през 2021 г.
За компенсации по схемата могат да кандидатстват 

физически лица, еднолични търговци и юридически 
лица, регистрирани като земеделски стопани съглас-
но Наредба № 3 от 1999 г. Стопаните не трябва да 
имат изискуеми задължения към Държавен фонд „Зе-
меделие” и към държавния бюджет.
Указанията за прилагане на държавната помощ са 

публикувани на сайта на ДФЗ.

КАК СЕ ПРЕВРЪЩА СТАЖ ОТ ПЪРВА И 
ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД

Повечето хора през 
трудовия си стаж ра-
ботят при различна 
категория труд. при 
пенсиониране обаче 
този стаж се прео-
бразува. При осигу-
рителен стаж от раз-
лични категории труд 
трудовият стаж от 
първа и втора категория се превръща в трета по реда 
на чл. 104, ал. 2-8 от Кодекса за социално осигуряване. 
При пенсиониране осигурителният стаж се превръща, 
като три години от първа категория или четири години 
от втора категория се зачитат за пет години стаж от 
трета категория, посочват експертите на НОИ.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на реак-
тивната авиация, екипажите на подводните съдове 
и от водолазния състав една година действително 
изслужено време се зачита за три години осигури-
телен стаж от трета категория.
За лицата по чл. 69 от летателния състав на вит-

ломоторната авиация, парашутистите, служещи-
те в групите за охрана към граничните полицей-
ски участъци и на надводните кораби една година 
действително изслужено време се зачита за две го-
дини осигурителен стаж от трета категория.
За лицата по чл. 69 при участие в операции и ми-

сии извън територията на страната с висока степен 
на риск, както и при участие в бойни действия или 
във военно време, една година действително изслу-
жено време се зачита за три години осигурителен 
стаж от трета категория.
За лицата по чл. 69 при участие в операции и ми-

сии извън територията на страната с ниска степен 
на риск една година действително изслужено време 
се зачита за две години осигурителен стаж от трета 
категория.
Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а от КСО 

се превръща, като 4 години осигурителен стаж на 
длъжност „балерина, балетист или танцьор“ в кул-
турни организации се зачита за 5 години осигури-
телен стаж от трета категория труд.
За работниците, инженерно-техническите специ-

алисти и ръководните служители до ръководител 
на участък включително, заети на работа под земя-
та в подземните рудници, в подземните геологоп-
роучвателни и хидротехнически обекти, в тунелно-
то и подземното минно строителство, една година 
осигурителен стаж от първа категория се зачита за 
три години осигурителен стаж от трета категория.
Осигурителен стаж, зачетен от друга държава, с 

която Република България прилага международен 
договор в областта на социалното осигуряване, 
като положен при специфични условия на труд, 
съответстващ на първа и втора категория труд по 
българското законодателство, се взема предвид 
при преценка на правото на пенсия в неговата ка-
лендарна продължителност, без да се превръща по 
реда на чл. 104, ал. 2-9 от КСО, освен ако в между-
народен договор е предвидено друго.

До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на на-

правените залози и 
данъка от организато-
ри на хазартни игри 
и от оператори на 
телефонна или друга 
електронна съобщи-
телна услуга за прове-
дени през предходния 
месец хазартни игри, 
при които залогът за 
участие е чрез цена-
та на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Внасяне на този данък от операторите на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 

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 (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга държа-
ва членка за данъчния период – месец април. Реги-
стрираното лице, което през данъчния период - месец 
април изпраща или транспортира стоки под режим 
на складиране на стоки до поискване от територията 
на страната до територията на друга държава член-
ка 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 април е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни 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, регистри-
рани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава 
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвър-
ля 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-де-
кларацията.
До 16-ти май:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпраща-
ния), съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС -  за референтен 
период месец април 2022 г.
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен 

внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), 
съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрирани-
те Интрастат оператори с възникнало текущо задъл-
жение с първи референтен период месец април 2022 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2022г.

160, ал. 1 от КТ работодателят по искане на работника 
или служителя може да му разреши неплатен отпуск 
независимо от това, дали е ползвал или не платения си 
годишен отпуск и независимо от продължителността 
на трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, 
неплатеният отпуск се разрешава по искане на работни-
ка или служителя, работодателя не може да предостави 
този вид отпуск без да е направено искане от лицето.

 
Въпрос: Необходим ли е 8 месеца трудов стаж, за 

да се ползва платен отпуск по чл.169, ал. 1 от КТ?
 Отговор: Платеният отпуск за обучение не е 

поставен в зависимост от придобития трудов стаж. 
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда , работник 
или служител, който учи в средно или висше училище 
без откъсване от производството със съгласието на 
работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 
работни дни за всяка учебна година. За да се ползва 
това право, следва да са налице едновременно и двете 
предпоставки: съгласие на работодателя и обучение 
без откъсване от производството. Под обучение без от-
късване от производството законодателят има предвид 
задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. 
За да има работникът или служителят право на платен 
отпуск за обучение трябва да бъдат изпълнени следните 
изисквания: - да учи в средно или висше училище без 
откъсване от производството и - да има съгласието на 
работодателя за това (съгласно чл. 52 от Наредбата 
за работното време, почивките и отпуските (НРПВО) 
съгласието на работодателя се дава в писмена форма). 
След ползване на отпуск за присъствие на учебни за-
нятия и явяване на изпити работникът и служителят е 
длъжен да представи студентска (ученическа) книжка 
или друг документ от учебното заведение за удостове-
ряване посещението на учебните занятия и явяването 
на изпит – чл. 51, ал. 2 от наредбата.



МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЛУЧЕНИ ЛЮСПИ - 
ОБРАБОТВАНЕ НА РАЗСАДА И
ВЪЗРАСТНИТЕ РАСТЕНИЯ

Лукът е проверено народно средство за лекуване на на-
стинки и други заболявания при хората, но може да бъде 
добър съюзник и помощник в градината. Неговата обвивка 
се е утвърдила в качеството и на естествен инсектицид за 
обработване на разсада и възрастните растения. Използва 
се също за подхранване и като материал за мулчиране.
Как да събираме и съхраняваме лучените люспи?
Лучените отпадъци от здравия лук можем да събираме 

през цялата година. Ако не ги използваме непосредствено, 
тогава трябва да ги изсушим и приберем на сухо място.
Люспите могат да се използват по различен начин – вна-

сят се наситнени директно в почвата при засаждане или 
окопаване, приготвят се студени и горещи настойки, отвари, 
а също и като мулч, който се прилага предимно при разсада.
Как да използваме лучените люспи за подхранване и 

профилактика срещу патогенните микроорганизми?
Лучените люспи съдържат витамини, минерали, фитон-

циди, каротин и други полезни вещества, които повишават 
имунитета на растенията, помагат в профилактиката, като 
потискат действието на почвените патогенни микроор-
ганизми, предизвикващи различни гъбични болести и 
гниещи процеси. Действат и като инсектициди срещу 
много вредители.
За разсада се използва предимно гореща настойка от 

1 чаша лучени люспи в 10 литра вряла вода – изстива, 
прецежда се и се пръскат домати, краставици и други 
градински култури. Това повишава имунитета на младите 
растения и профилактира появата на гъбични болести и 
гниене.
Тази настойка може да се използва за пръскане след за-

саждане на постоянно място, а също по време на цъфтеж.
При необходимост разсадът домати може да се обра-

ботва с по-концентрирана настойка.
За възрастните растения настойката се приготвя 

от 2 пълни чаши наситнени лучени люспи в 2 литра 
вряла вода. Престоява две денонощия, прецежда се и 
се разрежда в съотношение 1:1,5 до 1:2. Растенията се 
пръскат 2-3 пъти за сезон.
Тази настойка може да се приготви в същото съотно-

шение, но като се доведе до кипене за 5 минути, изстива 
4-5 часа и се разрежда в същите пропорции.
Доматите реагират много позитивно на внасяне в ямките 

на лучени люспи при засаждането им на постоянно място, 
както и на поливане с отвара, което помага в борбата с 
гъбичните заболявания. Приготвя се в същите пропорции, 
но се разрежда в съотношение 1:3. Полива се пристволово, 
като количеството в началото е 0,5 л за растение, а след-
ващите две подхранвания се увеличава – 1 л второто и 
третото на 1,5 л. Тези подхранвания се правят във вечерно 
време след поливане, което не трябва да бъде обилно.
За тиквите, тиквичките, патисоните, зелето, пипера и 

други градински култури се приготвя отвара от 2 пълни 
чаши лучени люспи в 10 л вода, довежда се до кипене, 
престоява 4-6 часа, прецежда се и се поливат растенията 
кореново.
Лучените люспи могат да се използват за обработване 

на почвата преди засяване на семената. Пропорцията е 1 
чаша люспи за 10 литра.
Лучените люспи като инсектицид
Лучени люспи се използват за пръскане на растенията, 

но и на почвата тогава, когато вредителите са се настанили 
по стъблата и листата на растенията. Използва се 1 чаша 
люспи, които се заливат с 10 литра вода. Престоява 12-14 
часа, прецежда се и се пръска почвата.
За борбата с пъпковия акар по френското грозде настой-

ката престоява 5 денонощия.
Лучените люспи пропъждат бръмбара полски ковач, 

чиито личинки нанасят сериозни щети на реколтата от 
картофи. При засаждане се поставят в ямките.
Срещу паяжинообразуващия акар и трипса настойката 

се приготвя по следния начин: 4 чаши люспи се заливат 
с 2 л вряла вода, настояват две денонощия, разрежда се 
1:2 и се добавя течен сапун.
С листните въшки по краставиците успешно се справя 

настойка от 100 г люспи в 5 л вряла вода, престоява 12 
часа и се пръска по няколко пъти на ден.
Настойката е ефикасна и срещу кръстоцветната бълха 

по зелето и другите култури от това семейство.

МЕРКИ СРЕЩУ ЖЪЛТИТЕ ЛИСТА
НА РАЗСАДА ЗА ПИПЕР

Още в ранните етапи на развитие на разсада при 
пипера се появява пожълтяване на листата и поводите 
за това могат да бъдат много, но най-напред трябва да 
бъдат проверени следните фактори:

1. Малък обем на разсадните контейнери е най-често 
срещан проблем. Стремително растящата коренова сис-
тема е усвоила цялото и достъпно жизнено пространство, 
а надземната част продължава да расте в предишния и 
ритъм. Тогава възниква дисбаланс, при който кореновата 
система не може да захранва надземните части. Решени-
ето е внимателно пресаждане в по-голям контейнер (до 1 
л на растение), защото пиперът обича простора.

2. Причина за пожълтяване 
на листата може да бъде и 
повишената киселинност 
на почвата. Наличието на 
виолетови петна по долната 
част на листата косвено сочи 
към този фактор – това може 

да бъде и едва забележим синкав оттенък, но е свързан 
с недостиг на фосфор. Този хранителен елемент се 
усвоява слабо в два случая – ниска температура или 
ниски стойности на рН. За отстраняване на този фактор 
пиперът трябва да се подхрани с калциев нитрат (1 г на 
1 литър отстояла вода) или щипка тебешир под всяко от 
проблемните растения.

3. Нормализиране както на дневните, така и на нощ-
ните температури. Наличието на студени течения оказва 
негативно влияние на младите растения – листата на 
пипера повяхват и започват да жълтеят.

4. Жълтите листа могат да бъдат сигнал за недостиг 
на микроелементи в почвата – най-често магнезий. За 
възстановяване на ситуацията разсадът се подхранва с 
комплексен тор за култури от сем. Картофови.

5. Проблемът може да се дължи на задържане на влага 
в кореновата система при уплътнена почва, което и пречи 
да диша. Проблемът може да бъде коригиран чрез пов-
дигане на контейнерите и поливане само тогава, когато 
почвата е достатъчно суха. По възможност, контейнерите 
не трябва да бъдат твърде близо един до друг.

6. При липса на достатъчно осветление променливи 
температури и преовлажняване настъпва дисбаланс, 
натрупва се течност в тъканите на листата и те реаги-
рат с пожълтяване. След елиминиране на негативните 
фактори и се установи баланс, ситуациата постепенно 
се нормализира.

7. Когато семеделните листа пожълтяват след поя-
вата на същинските листа, това в повечето случаи не е 
страшно. Котиледоните са отработили своята функция 
и натрупаните в тях хранителни вещества вече са пре-
разпределени в развиващите се части на растенията.
Негативните фактори трябва да се отстраняват, но без 

фанатизъм. Пиперът, когато е засаден в достатъчно големи 
по обем контейнери и в качествена почва, до засаждането 
му на постоянно място не се нуждае от допълнително по-
дхранване. Описаните мерки са по-скоро екстрени тогава, 
когато ситуацията се развива по негативен сценарий, а 
разсадът вече е реагирал по този начин.
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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!

Събужда се студент след тежка вечер, а в главата 
му една мисъл:

- Мамка му! Днес е изпитът!
Някак се добира до университета, намира стаята, 

влиза в аудиторията, тегли билет, сяда на катедра-
та... Поглежда и разбира, че нищо не знае по никой 
въпрос.. Пита от ляво, пита от дясно, Попреписва 
отпред, попреписва отзад.. в края на изпита предава 
листа...
Професорът попреглежда написаното:
- Мдааа... тройка устройва ли те?
- Напълно!
- Давай книжката... много неща бях видял в тоя 

живот до сега, ама второкурсник да вземе изпит за 
трети курс - никога!

ИНДРИШЕ
Индришето е вечно-

зелен полухраст с дъл-
боко разсечени листа 
и розови цветове със 
строго специфичен аро-
мат. Етеричното масло 
се използва широко в 
парфюмерийно-козметичната и консервната промиш-
леност, както и за производство на спиртни напитки, 
заради приятния му аромат. От индришето се използват 
обикновено листата и връхните части със стъбло и цве-
товете - главно на полухрастчето индрише от семейство 
Здравцови. То е хибрид и не се среща диворастящо.
Всъщност индришето е многогодишен, вечнозелен 

полухраст от семейство Geraniaceae. У нас индрише 
се отглежда за получаване на етерично масло като 
едногодишна култура, а за декоративни цели - като 
многогодишна. Кореновата система на индришето е 
силно разклонена, дървесинена, брадеста, проникваща 
дълбоко в почвата от 15 до 60 см. Има изправени стъб-
ла, разклонени, с височина между 100-120 см. Горните 
разклонения на индришето и високите млади части са 
покрити жлезисти власини.
Ботанически индрише е по-близко до мушкатото, а 

по приложение се сближава с обикновения здравец. Не-
гова родина е Южна Африка, където и сега се намира 
в естествени находища. Отглежда се като декоративно 
растение и в много страни се култивира за етерично 
масло - Южна и Северна Африка, Южна Европа и 
Южна и Средна Азия. На сравнително големи площи 
се култивира в България, Алжир, Италия, Испания, 
Индия, Мароко, Япония, Русия, Грузия, Армения. 
Пренесено е в Европа към 1690 г, а през 1819 г във 
Франция за пръв път получават етерично масло.
Французите започнали да произвеждат маслото с 

търговски цели в началото на XIX век, като днес зна-
чителна част от световното производство на това масло 
се доставя от о-в Реюнион (бившия о-в Бурбон), който 
е тропически остров разположен в югозападната част 
на Индийския океан.
Отглеждано у дома, индрише е ароматизатор заради 

неговите благоуханни етерични масла и дори много 
повече. Цветето отделя фитонцити, които оказват 
пагубно въздействие върху бактериите. Миризмата на 
индришето никак не е любима на молците, мухите и 
комарите, затова го наричат в някои райони мухогон. 
Традиционно жените са го използвали за направа на 
тоалетни сапуни, лосиони, слага ли са го във водата с 
която перат като ароматизиращо средство.
Индрише в кулинарията
У нас индришето е добре познато, като една от 

незаменимите и обикнати съставки на конфитюри, 
мармалади и сладка, особено на тези от дюли или 
сливи. Още нашите баби са използвали неповторимият 
аромат, който индришето дава на мармаладите, за да 
възбудят апетита.
Домакините от цял свят отглеждат индрише заради 

приятния аромат на стъблото и листата му, което го 
прави предпочитана подправка за сладка и компоти. 
Нерядко неговият сок се прилага като заместител на 
ванилията в сладкишите. Обикновено за един буркан 
компот е достатъчно 1 листче индрише. Мъжете ценят 
достойнствата на индришето, като запарват с него бъчви-
те за вино и ракия. Добър аромат придобива ракията ако 
в казана за варене се сложи китка от листа на индрише.

КАРТОФЕНИ  КОШНИЧКИ  С
ПИЛЕШКО  И  КАШКАВАЛ  

Продукти: яйца -
• пилешки бутчета - 3 долни
• картофи - 500 грама
• яйца - 1 брой
• готварска сметана - 50 мл
• пармезан - за поръсване
• чери домати
• магданоз - сух
• кашкавал - 100 грама 
• масло - за намазване
• сол
Приготвяне:  Сваерете и обелете картофите, настър-

жете ги на едро ренде. Добавете настъргания кашаквал 
и яйцето, поръсете със сух магданоз и сол. Разбъркайте 
до еднородна смес.
Сварете и обезкостете пилешките бутчета. Наситнете 

ги и ги послете.

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Намазнете с масло тава за печене. Оформете карто-
фените гнезда и ги наредете в тавата.
Във всяко гнездо сложете от пилешкото месо и по-

лейте със сметаната.
Загрейте фурната и ги запечете до хубав златист загар.
Поръсете ги с пармезан и украсете с чери домати.
Може да поднесете предястието както топло, така 

и студено.
Картофените кошнички с пилешко и кашкавал са 

много вкусни.


