2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
23- 29 март 2020г., година (XVI), 12 /747

Във връзка със завишения брой на заразени с COVID 19 и усложняващата
се епидемична обстановка, обявеното извънредно положение в страната и в
съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб за спазване на
социална дистанция, Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов със свои
заповеди разпореди различни по вид мерки с цел превенция и недопускане на
заразата на територията на общината, както следва:
Преустановиха се посещенията във всички увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения, кафе сладкарници, като на ресторанти и заведения се разрешава доставка
на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенни изисквания, като при нарушаване на забраната ще се предприемат законови мерки за преустановяване
на дейността им.
На всички останали търговски дейности, които не са упоменати по-горе продължават да функционират при спазване на строги санитарно- хигиенни изисквания и спазване на социална дистанция на отстояние един от друг не по-малка от 1,5 метра.
Със заповедта се забрани безпричинно струпване на хора на едно място по
площади и квартали. Преустанови се дейността на Пенсионерските клубове по
населените места, на читалищната дейност, на всички видове тържества, на
които присъстват по-голям брой хора.

Препоръча се дейностите на цеховете, на фирми предоставящи услуги от
типа на фризьорски, козметични салони и студиа, да се извършва при прилагане
на високи санитарно-хигиенни мерки и осигуряване на задължителна социална
дистанция, като ръководствата им организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и проветряване и недопускане на лица с прояви на остри заразни заболявания.
Общинската администрация и кметствата по населени места продължават
дейността си при засилени санитарно-хигиенни мерки. Въведен е сутрешен
филтър и периодична дезинфекция на работните места, като приоритетни са
зоните за работа с граждани. В кметствата по населени места и общинските
служби е въведен специален режим за допускане на хората един по един.
Дейностите по предоставяне на услугата патронажна грижа продължават при
спазване на строги противоепидемични мерки.

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Забрани се напускането на домовете на хора над 65 годишна възраст, на хронично болни, особено с белодробни и сърдечни заболявания, като същите ще
имат възможност да се обръщат към кметовете на населени места за снабдяване
на стоки от първа необходимост и лекарства, разбира се към момента за сметка
на възрастните хора.
Забрани се продажбата на хранителни стоки и стоки за бита чрез подвижен
пазар – бус, камиони, коли и друг вид МПС на територията на общината.
Забрани се продажбата на хранителни стоки и напитки от кафеавтомати на
територията на община Сатовча.
Забрани се продажбата на готово кафе за консумация и бира в магазини предлагащи хранителни стоки и в района на магазините на територията на община Сатовча.
Създаде се комисия с представители на органите на реда – МВР, Регионална
здравна инспекция и Общинската администрация, която извършва ежедневни
проверки за спазване на обявената от здравните власти карантина и спазване на
разпоредените мерки, препоръки и забрани. Ежедневните проверки включват
търговски обекти, места и мероприятия, на които се събират множество хора
и лица поставени под карантина, както и изпълнението на въведените забрани.
Цялостния контрол по изпълнението на заповедта е възложен на органите на
МВР, РЗИ и кметовете на населени места, като при неизпълнение на горепосочените мерки и забрани се налагат административно наказателни действия.
Призива на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов е всички жители
и гости на общината стриктно да спазват препоръките и забраните дадени от
Националния кризисен щаб, Районна здравна инспекция и Общински кризисен
щаб, за да успеем с всеобщи усилия да предотвратим заразата, довела до обявяването на извънредно положение на територията на цялата страна.
Нека да се вслушаме в съветите
и препоръките дадени от компетентните здравни органи и да спазваме разпоредбите и забраните на
Общинския кризисен щаб, защото
всички тези мерки са предприети за
опазване на нашето здраве, това на
нашите близки и на всички хора в
община Сатовча, страната и света.
Нека всички бъдем съвестни и отговорни граждани и не допускаме
нарушаване на предприетите противоепидемични мерки, като сигнализираме на компетентните органи
като МВР, РЗИ, кметовете на кметства или на спешен телефон 112.
Също така на обявените от
Общински кризисен щаб:
спешен имейл - satovcha_covid19@abv.bg
спешен телефон – 0879 121732
за web срещи: чрез платформата за видеоконферентна връзка - webex.com
Моля за активна гражданска позиция апелира кметът Мименов. Всеки жител
на община Сатовча е длъжен да подаде веднага информация на кмета на населеното място, полицията или на горепосочените телефони и имейл адрес, ако
забележат лица, които не спазват наложената им карантина или има новопристигнали откъдето и да било друго населено място от страната или от чужбина.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

23 Март 2020г., Понеделник,
Международен ден на метеорологията
Чества се в деня на влизането в сила на Конвенцията за Световната метеорологична организация
/1950/ - специализиран орган на ООН. Отбелязва
се от 1961 г.
Св. мъченица Лидия - първата християнка
в Европа
Св. Лидия, първата християнка в Европа.
Лидия била продавачка на багрени платове и
слушала заедно с другите жени какво говори Св.
Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела Св. Павел Апостол да живее в
дома им.(Деян. 16, 14-15). От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство
в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно
богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица
от I в. и според историците това не е истинското й име, а означение че е
лидийка, т.е. родом от Лидия. Въпреки че кралството влиза в границите на
персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат
„лидийци“ до доста по-късно.
24 Март 2020г ,Вторник,
Световен ден за борба с туберкулозата
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки
втори инфекциозно болен човек, като
всяка година от нея умират около 3
милиона души в света. Обявеният
от Световната здравна организация
24 март за Световен ден за борба с
туберкулозата е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство за
борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.
25 Март 220г., Сряда,
Благовещение
Имен ден празнуват: Блага, Благовеста, Благой
Православната Християнска Църква празнува
този ден в чест на благата вест за раждането на
Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на
Дева Мария. Българите наричат празника още
„Благовец“ или „половин Великден“. Народното
поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците
и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло. Въз основа на
народната етимология на названието на празника
(Благовец - благо, сладко) се смята, че всяка рана
зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват
ушите на момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата си и правят
резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават.
Национален празник на Гърция
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1821/.
От 1461 г. страната е във властта на Османската
империя. На 25 март 1821 г. започва националноосвободителната борба. На 13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта, но фактически независимото
Кралство Гърция е обявено през 1832 г.
26 Март 2020, Четвъртък,
Национален празник на Бангладеш
Националният празник на страната е Деня на независимостта /1971/. От 1757 г. страната е във владение
на Великобритания като индийска провинция Източна Бенгалия. На 14 август 1947 г. е провъзгласена
независимостта на Индия и е създадена държавата
Пакистан, Източна Бенгалия е включена в състава
на Пакистан под името Източен Пакистан. Източен
Пакистан е провъзгласен за независима Народна
република Бангладеш.

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

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 20.03.2020 г.

1

1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 1 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ/ɢɧɠɟɧɟɪ- ɯɢɦɢɤ/
ɏɢɦɢɤ, ɬɟɤɫɬɢɥ

Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 193 ɆȿɋɌȺ
34 ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
76 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
11
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
12 Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
28 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɩɚɤɨɜɚɧɟ/ɭɜɢɜɚɧɟ Ɉɫɧɨɜɧɨ
3
ɋɟɡɨɧɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ,ɝɨɪɫɤɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ
1
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ ɢ
ɤɨɠɢ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɭɜɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
7
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ʉɚɫɢɟɪ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɜ ɲɟɜɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ/
1
Ȼɚɪɦɚɧ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ
ɋɪɟɞɧɨ
4
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ
1
ɑɢɫɬɚɱ, ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
ɨɫɧɨɜɧɨ
3
ɋɨɪɬɢɪɨɜɚɱ ɤɚɦɴɧɢ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɱɚɥɧɨ

КОГАТО СЪДБАТА ВИ ЗАТВОРИ ВСИЧКИ ВРАТИ…
“Някои хора, когато видят пропаст,
мислят за бездната, други си представят мост през нея.”
Вижте една притча, която е добре да си припомните, когато сте отчаяни и мислите, че съдбата е
затворила всички врати пред вас, когато нямате
сили да продължите напред.
Имало един отшелник, който живеел високо
в планината. Хората шушукали, че има особени
способности и може да помогне при всякакви случаи. Старецът бил странен и саможив и повечето
хора се страхували от него, но все пак го търсели
за помощ, когато изпадали в беда.
В близкото село живеел един човек, който
непрекъснато бил преследван от нещастия. Бил
толкова отчаян, че един ден решил да отиде в
планината, да намери отшелника и да го помоли
за помощ.
Когато отишъл при стареца, селянинът му
казал:
– Много съм слушал за теб. Моля те, помогни ми.
– Какво искаш? – намръщено го посрещнал
отшелникът.
Мъжът се поклонил почтително и притеснено
отговорил:
– Отведи нещастието от живота ми, моля те.
Сполетява ме беда след беда – жена ми си отиде,
къщата ми изгоря, конят ми се изгуби някъде,
реколтата ми загина… Бял ден не мога да видя.
Вече не знам какво да правя.
– Добре – отговорил отшелникът, – ще ти
помогна. Ела с мен.
Зарадвал се селянинът и тръгнал след стареца.
А той го отвел навътре в една гъста и непроходима гора и го оставил там, след което изчезнал
между дърветата.
Човекът изпаднал в паника, почувствал се в
капан. И започнал да върви през гората и да търси
пътека, по която да се измъкне. Падал, ставал,
лутал се, въртял се в кръг и накрая, едва вечерта,
капнал от умора, потен и с издрани от шубраците
ръце успял да излезе от гората.
Озовал се на красива поляна, от която в да-

лечината се виждало неговото село. Седнал на
земята да си отдъхне и с облекчение погледнал
към небето, обагрено от залязващото слънце.
И в този момент почувствал неописуема радост
и благодарност от това, че е успял да се измъкне
жив и невредим. За пръв път от много време се
вгледал в красотата на природата, усетил пулса
на сърцето си. Почувствал се силен и по-жив от
всякога.
„Какво съм се разкиснал! – помислил си селянинът. – Имам две здрави ръце и два крака.
Главата ми си е на мястото. Виждам с очите си.
Значи просто трябва да се захвана за работа и да
започна отначало. Трябва да се измъкна от тази
безизходица и отчаяние. И жена ще си намеря,
и нова къща ще си построя, и кон ще си купя.“
И така, окрилен и изпълнен с надежда, той
бодро се запътил към селото.
По някое време, какво да види – насреща му
отшелникът. Човекът замръзнал на мястото си,
чудейки се как да реагира, а старецът само се
усмихнал и казал:
– Сега, надявам се, си разбрал, че ако съдбата
ти затвори всички врати, непременно отваря едно
малко прозорче, през което се вижда изходът.
Просто трябва да търсиш това прозорче толкова
настоятелно, колкото днес ти търсеше начин да
се измъкнеш от гората. И не бива да се отказваш,
дори и да си мислиш, че нямаш капка сили повече.
Защото най-вероятно изходът е съвсем наблизо.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
З ЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ МОГАТ ДА СЕ
РЕГИСТРИРАТ ЕЛЕКТРОННО В СИСТЕМАТА
ЗА ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ

Земеделските стопани ще могат да се регистрират
в системата за еднодневни трудови договори по електронната поща като изпратят необходимите документи
на съответната дирекция „Инспекция по труда“. Новата
онлайн услуга се въвежда във връзка с извънредната
ситуация в страната. Тя ще облекчи новите земеделски
стопани и тези, които ще обработват нови култури,
които към момента не са включени в системата на
Инспекцията по труда.
Земеделските стопани,
които фигурират в системата с актуални култури
от 2019 г. и нямат промяна във вида на обработваните култури, могат да
продължат да използват
системата както досега.
Земеделските стопани,
за които се налага въвеждането на нови данни трябва
да изпратят по електронната поща на съответната
дирекция „Инспекция по труда“ писмо, получено по
електронна поща от съответната служба „Земеделие“
– общинска или областна, извършила регистрацията.
От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава
регистрацията, както и да има информация за датата, на
която тя е извършена. Земеделският стопанин следва да
предостави на дирекция „Инспекция по труда“ и данни
за културите, които ще обработва и за които е поискана
регистрация и информация за декарите обработваема
площ по култури, за които е поискана регистрацията.
Коректността на предоставените от земеделските
стопани данни ще бъде установена по служебен път.
Главна инспекция по труда обръща внимание, че
наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в
селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи.
Указания за начина за използване на системата за
еднодневните трудови договори са публикувани в интернет страницата на Инспекцията по труда на следния
линк: http://www.gli.government.bg/page.php?c=82.

УДЪЛЖЕНИ СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ
ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)

В деловодството на Народното събрание са внесени предложенията към Законопроекта за мерките по
време на извънредно положение, касаещи счетоводни
и данъчни срокове. Предстоят те да бъдат разгледани
в ресорните комисии и гласувани.
По-долу правим резюме на предложените промени.
Срокове за 2020 г:
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасяне на данъците по нея
се удължава до 30.06.2020 г.
Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) се определя със съвместна заповед от
директорите на НАП и НСИ, като се очаква този срок
също да бъде удължен до 30.06.2020 г.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по
нея само за лицата, извършващи стопанска дейност
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите
лица в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г.
Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица,
ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок
до 31.05.2020 г.
Срокът от ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) се удължава до 30.09.2020 г.
Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по
чл. 38, ал. 9, т. 3 при неосъществяване на дейност през
2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.
Нов режим за авансовите вноски по ЗКПО за 2020 г.
За предприятията, които са задължени да правят
месечни авансови вноски
Месечните авансови вноски за месеците от януари до
юни 2020 г. включително се определят, както следва:
АВ месечна = 0,5 х ДП/12 х ДС, където:
АВ месечна е месечната авансова вноска
ДП е декларираната данъчна печалба за 2018 г.
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък
За период януари - юни 2020 г. НАП изчислява служебно дължимите авансови вноски и вписва размера
им директно в данъчно осигурителната сметка, без да
е необходимо лицата да ги декларират.
За месеците от юли до декември 2020 г. авансовите
вноски се правят по общия ред - на база на прогнозната
данъчна печалба за 2020 г.
Сроковете за внасяне остават както до сега. Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март - в срок до
15 април на текущата календарна година;
2. за месеците от април до декември - в срок до 15-о
число на месеца, за който се отнасят.
За предприятията, които са задължени да правят
тримесечни авансови вноски
Тримесечните авансови вноски за първо и второ
тримесечие на 2020 г. се определят както следва:
АВ тримесечна = 0,5 х ДП/4 х ДС,където:
АВ тримесечна е тримесечната авансова вноска
ДП е декларираната данъчна печалба за 2018 г.
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък
За първо и второ тримесечие на 2020 г. НАП изчислява служебно дължимите авансови вноски и вписва
размера им директно в данъчно осигурителната сметка,
без да е необходимо лицата да ги декларират.
За трето тримесечие на 2020 г. авансовата вноска
се изчислява по общия ред, както до сега, на база на
прогнозната данъчна печалба за 2020 г.

Сроковете за внасяне остават както до сега. Тримесечните авансови вноски за първото и второто
тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото
тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото
тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
Важно:
Авансовите вноски от януари до юни 2020 г., респективно за първо и второ тримесечие не могат да бъдат
променяни с декларация по чл. 88, ал. 1 от ЗКПО.
Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от
продажби за 2018 година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените през 2020 г. данъчно задължени
лица с изключение на новоучредените в резултат на
преобразуване по Търговския закон;
3. лицата, които за 2020 г. ще преотстъпват корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от Закона
за корпоративното подоходно облагане.
Месечни авансови вноски се правят от данъчно
задължени лица, чиито нетни приходи от продажби
за 2018 г. превишават 3 000 000 лв.
Тримесечни авансови вноски се правят от данъчно
задължени лица, които нямат задължение да правят
месечни авансови вноски.
Новоучредените през 2019 г. и предприятията с данъчна загуба за 2018 г. могат да не правят авансови вноски.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАРТ 2020г.

До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя
на авансовия данък, удържан
през месец февруари за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя
на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6
от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март: ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и
клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови
сметки на местни физически лица, придобити през
м. февруари.
2. Подаване по електронен път (с ПИК или с елекНАП ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
тронен подпис) на годишна данъчна
УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобиИЗЦЯЛО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
ти
през предходната година и внасяне на дължимия
По повод на постъпили въпроси относно упълномопо
декларацията данък от лица, които имат право и
щаване и преупълномощаване изцяло по електронен
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължипът, НАП прави следните уточнения:
мия по декларацията данък, но не повече от 500 лв.
Упълномощаване на лица,
които да извършват правно
валидни действия пред НАП,
е възможно по електронен
път при следните условия:
- актът за упълномощаване
да е постъпил на официален
електроненните адреси на
НАП на адрес: https://nap.bg/page?id=546, като документ,
като документ (електронен или сканирано копие на хартиен документ), подписан с КЕП на упълномощителя.
В този случай документът представлява обикновено
пълномощно и има характер на подписан удостоверителен документ (оригинал), който следва да бъде
разгледан.
Въпрос: Здравейте, въпросът е следния: майчинНеобходимо е да имате предвид, че:
• документ (електронен или сканирано копие на ството на наша служителка изтича на 25.03.20. От
хартиен документ), който не е подписан с КЕП на 26.03.20 тя пуска молба за платен отпуск за 35 дни.
упълномощителя, независимо дали е подписан с КЕП на Кога е редно да получи допълнително споразумения
пълномощника – няма характер на надлежно подписан за увеличение на заплатата си? Каква е редно да бъде
удостоверителен документ и остава без разглеждане; базата за изчисление на отпуска-по старата заплата
• документ - сканирано копие на нотариално заверено преди майчинството или върху новата заплата след
пълномощно, който е подписан с КЕП на упълномощи- връщането?
Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 119 от Котеля или упълномощеното лице, представлява заверено
копие на нотариално заверено пълномощно. За да бъде декса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение
приет и разгледан като нотариално заверено пълномощ- на трудовото правоотношение се допуска по писмено
но, съответният акт за упълномощаване с нотариална съгласие между страните. Това означава, че с допълнизаверка следва да бъде представен в НАП в оригинал, телно писмено споразумение на основание чл. 119 от
което се осъществява чрез изпращане по пощата или КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на
посещение в офис на приходната агенция. Ако не бъде съдържанието на съществуващ между тях трудов договор
предоставен оригиналът на съответния акт за упълно- (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение,
мощаване, въз основа на постъпилото сканирано копие и др.). В чл.118, ал.3 от КТ е предоставена възможността
на нотариално заверено пълномощно, подписано с КЕП работодателят да може едностранно да увеличава трудона упълномощителя или упълномощеното лице, може вото възнаграждение на работника или служителя. От
да се предостави достъп до услуги, за които се изисква разпоредбата следва, че между страните не се подписва
обикновено пълномощно.
допълнително споразумение, тъй като увеличаването на
трудовото възнаграждение е едностранно от работодатеНОИ ВЪВЕЖДА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА
ля и се извършва с негова заповед. Според чл. 167б от
С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА КТ, при завръщане на работа поради изтичане на отпуск
На основание чл. 37, ал. 5, т. 1 от Кодекса за соци- по чл. 163 – 167а или поради прекъсване на ползването
ално осигуряване, във връзка с обявеното с Решение му работникът или служителят има право да предложи
от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република на работодателя изменение на продължителността и
България извънредно положение и Заповед № РД-01- разпределението на работното му време за определен
124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването срок или други изменения на трудовото правоотношение,
и с оглед защита здравето на гражданите, считано от които да улеснят завръщането му на работа. Съгласно чл.
16 март 2020 г., Националният осигурителен институт 177, ал. 1 КТ база за изчисляване на възнаграждението
(НОИ) въвежда спешни мерки.
по време на платен годишен отпуск е начисленото средВъв всички офиси на НОИ
нодневно брутно трудово възнаграждение за последния
ще се спазва режим на контрокалендарен месец, предхождащ ползуването на отпуска,
лиран достъп, за да няма струпв който работникът или служителят има най-малко 10
ване на хора в затворени просработни дни. Когато в календарния месец, предхождащ
транства. Няма да се допускат
предходния ползването на отпуска, не са отработени 10
лица с прояви на остри заразни
работни дни е необходимо връщане без ограничение
заболявания, като това ще се
назад във времето до определяне на месец, в който има
установява с термокамери за
бърз скрининг на лица с повишена температура. Това 10 отработени дни.
ще се случи най-напред в териториалното поделение
Въпрос: Здравейте, работя като счетоводител в две
на НОИ в столицата.
В приемните на НОИ няма да се допускат и лица, детски градини в една и съща община. На двете места
завърнали се от държави, в които има установени съм назначена по трудов договор на 4 часов работен
случаи на COVID-19, както и ще се преустанови при- ден. Предстои ми пенсиониране. Обезщетението по
емът на заявления, жалби и други документи от такива чл.222, ал.3 по КТ от двете ли детски градини мога
лица. Преустановяват се консултациите в приемните да го получа?
на НОИ, те ще се предоставят на единния телефонен
Отговор на МТСП: В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда
номер 0 700 14 802.
/КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото
Заявления, жалби и други документи във връзка с правоотношение, след като работникът или служителят
парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възвземания и издаване на документи от Осигурител- раст, независимо от основанието за прекратяването, той
ния архив на НОИ ще се подават по електронен път, има право на обезщетение от работодателя в размер на
по реда на Закона за електронното управление, с брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца,
квалифициран електронен подпис или с персонален а ако е работил при същия работодател през последните
идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран
10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер
пощенски оператор.
Лицата, които по уважителни причини не са могли на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 меда подадат съответните документи по този ред, ще сеца. Обезщетението може да се изплаща само веднъж.
могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната Мнението ни е, че обезщетението е дължимо само по
на извънредното положение, като тези документи ще основното трудово правоотношение и от работодателя,
се считат за подадени в срок, тоест подадени в първия при когото лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ден от срока на извънредното положение.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА
ЗА КОРОНАВИРУСА?

Говоренето с децата не е приумица, нито ще им навреди
– те разбират достатъчно много, дори най-малките – но
ако не говорите, създавате възможност страховете им
за неказаното, липсващото, да създаде фантазии и страхове, които сега и в бъдеще може да ги плашат повече,
отколкото един или много разговори. Тъмното и неясното
са много по-страшни, отколкото разговора. Ако самите
вие сте много притеснени и ви е трудно да мислите за
друго, погрижете се първо за себе си – с лекари по притесненията, каквито са психиатрите или краткосрочна
психотерапия, защото децата естествено имитират вашето поведение и то може много да им повлияе и уплаши.
Достатъчно е децата да бъдат уверени, че правите найдоброто за тях, това им стига, за
да са спокойни.
Родители и учители са пред
предизвикателството да обсъждат
темата за коронавируса с малки
деца. Въпреки че темата е трудна,
тя е и важна, заради което има
няколко отправни точки.
1. Създайте отворено и подкрепящо пространство, в което децата да могат да задават въпроси. В
същото време най-добре е да не
насилвате децата да говорят с вас,
ако и докогато не са готови.
Някои насоки: това е времето,
дори да е няколко минути, в което не се занимавате с
други неща – например вървите сами към спирка, магазин и т.н. Опитайте се да не провеждате раговора твърде
късно вечерта (за да не се събуди през нощта). Оставете
детето да води разговора или разговорите и се старайте
да давате кратка, но съществена информация – например „да, има болни, следим какво става“. Ако можете,
спестете конспиративни теории и т.н.
2. Отговаряйте на въпросите честно. Децата често
знаят или ще разберат, ако ги заблуждавате, което ще
повлияе на доверието, което имат към вас.
Някои насоки: Ако не знаете отговора на въпроса,
по-добре да кажете „не знам“ и използвайте момента да
проверите на сайт от типа на този на МЗ или на СЗО за
информация.
3. Използвайте думи и концепции, които децата могат
да разберат, като се стараете обяснението да е подходящо
за възрастта и етапа на развитие на детето.
Някои насоки: Колкото е по-малко детето, толкова помалко може да разбере темата, но може да усети страха
ви. В същото време, преди тийнеджърските си години,
децата са завършени егоисти и липсата на емоционална
интелигентност понякога изглежда шокираща за възрастните, затова не тълкувайте превратно поведението
им като безотговорно и т.н.
Направете миенето на ръце забавно – купете сапуни,
които се пенят повече и пейте „Хей, ръчички“, класическа песен, изключително уместна в момента, дава и
настроение. Ето как във Виетнам информират и убеждават деца и възрастни какво да се прави (песен с превод
на английски)
Спрямо възрастта му, детето може да знае, че хората
умират и да разбира какво означава точно това. Концепцията за смъртта при децата варира спрямо годините и
етапа на развитие, в което е. Вместо да влизате в темата
за смъртта, може да обърнете раговора към това, което
се прави, за да бъдат предпазени от болестта – например:
„децата се разболяват по-рядко от възрастните…“, „когато си мием ръцете редовно и се храним здравословно,
това ни помага да сме здрави…“.
Създаването на ред и задачи – например кой след кой
си мие ръцете, кой е отговорен за това да има сапун и
кърпи дава усещане, че те участват и за контрол над
ситуацията. Когато всеки има отговорности, планове и
задачи, това намалява стреса и тревожността.
4. Помогнете на децата да намират точна информация
– например на сайта на Световната здравна организация.
Някои насоки: Целта е да тествате дали децата знаят
неща, които са неверни. Може да попитате детето, ако е
по-голямо: „Говорите ли си с приятелите си за вируса?
Какво казват те?“. Ако е по-малко въпроса може да звучи
така „Чувал ли си големите да говорят за болестта, която
сега се разпространява?“.
5. Бъдете подготвени да повтаряте информацията и

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

обясненията си по няколко пъти. Някои части от информацията може да е трудна за приемане или разбиране.
Задаването на един и същ въпрос отново и отново
може да бъде начин за едно дете да се успокоява чрез
думите ви.
6. Дайте възможност на детето да изрази своите
мисли, чувства и реакции. Оставете ги да знаят, че
техните въпроси и притеснения имат своята важност
и съответстват на времето.
Някои насоки: Ако детето ви се разболее или каже,
че го боли гърлото или се прокашля се опитайте да
запазите спокойствие. Много вероятно е да се изплаши
също толкова, колкото и вие, но всъщност симптоматиката на болка в гърлото, температура или кашлица
може да е също така грип или настинка. Тук също така
бихте могли да им обясните това, което вече знаем за
вируса – а именно, че той рядко
поразява деца, но бъдете разбиращи техните притеснения, без
да им внушавате и своите.
7. Запомнете, че децата имат
склонност да приемат лично ситуацията. Например те може да
се тревожат за своето собствено
здраве или това на най-близките
им хора и приятели, както и за
тези, които пътуват или живеят
надалеч.
Някои насоки: Ако чуят, че
възрастните хора по-често може
да се разболеят – както е и случая
с първите разболели се в България им дайте възможност
да се чуят по телефона или скайп с баби и дядовци, ако
не са наблизо.
8. Успокоявайте ги, но не давайте нереалистични
обещания.
9. Нека децата знаят, че има много хора, които помагат
на засегнатите от коронавируса. Това е добра възможност да покажете на децата, че когато се случва нещо
страшно или лошо има хора, които помагат.
Някои насоки: Може би сега не е време точно пред
тях да споделяте личното си мнение за състоянието на
здравната система в страната, ако то е крайно негативно.
Да кажете, че лекари и учени работят за решаването
на проблема с вируса е необходимия минимум, за да
ги успокоите.
10. Децата се учат, гледайки родителите и учителите
си. Те следят как вие откликвате на новините за заразяванията, както слушат разговорите ви с други възрастни.
Някои насоки: недейте да казвате „ти не се притеснявай“. Ако не се притесняват, ще започнат да го правят,
защото нещо става. Опитайте се да им обясните повече,
че ще запазят здравето си, отколкото, че ще се разболеят.
Например: „Мием си ръцете, за да сме здрави“, а не
„Измий се, за да не се разболееш“.
11. Не оставяйте децата да гледат твърде много телевизия с плашещи образи. Повтарянето на такива сцени
може да са смущаващи и объркващи.
12. Децата, които са били болни от сериозни болести
или са губили близки са по-уязвими от образите или
новини за починали хора. Тези деца може да имат нужда
от по-голяма подкрепа и внимание.
13. Децата, които са твърде заети с въпроси или
опасения за коронавируса трябва да бъдат насочени
към детски психолог или друг специалист. Други знаци, които показват, че детето има нужда от по-голяма
помощ включват: повтарящи се нарушения на съня,
натрапчиви мисли или притеснения, разсеяност, поголяма от обичайната; капризи и недоволства, отново
повече от обичайните, повтарящи се страхове от болест
или смърт, нежелание да се разделят с родител или
родителите или нежелание да посещават училище. Ако
подобно поведение продължи, помолете педиатъра,
общопрактикуващия лекар или училищния психолог
да ви насочи към подходящ специалист.
14. Въпреки че родителите и учителите могат да следят актуалните новини с интерес и внимание, повечето
деца просто искат да бъдат деца. Те може да не искат
да мислят какво се случва в цялата страна или другаде
по света. Може да предпочитат да играят на топка и т.н.
И това също е нормално. Децата са деца.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

7 ХРАНИ, КОИТО УСПЕШНО
ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА КОРОНАВИРУСА
Испанските лекари смятат, че правилното хранене има
благоприятен ефект върху имунната система, като по
този начин допринася за борбата с вирусите. Това важи
и за коронавируса. Лекарите са изброили продукти,
които могат ефективно да поддържат имунната система
и да помогнат за противодействие на COVID-19.
Специалистите препоръчват да консумирате колкото
се може повече зеленчуци, плодове,
билки и здравословни мазнини.
За да може тялото
да издържи на натиска от коронавируса, те съветват
да се приемат по
5 броя плодове и
зеленчуци на ден.
Другите храни, които лекарите са включили в списъка са:
– яйца
– сушени плодове
– пълнозърнести храни
– сирене, кисело мляко, прясно мляко
– нерафинирани продукти
– бобови растения (2-3 пъти седмично)
– риба, птиче месо (поне веднъж седмично)
Според испанските лекари трябва да се опитате да
намалите консумацията на преработени месни и захарни продукти. В допълнение, солта трябва да бъде
ограничена до пет грама на ден. Ако диетата се допълва
от упражнения, ще бъде идеално. Ефективната почивка
също е важна, за да се възстановят енергийните запаси
и да се натрупа сила. В този случай човек ще създаде
всички условия за имунната система, така че тя да
издържа на вируси.

ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ

Ябълковият оцет е популярно домашно лекарство,
което се използва от векове в готвенето и медицината.
Той може да облекчи и широк спектър от здравословни
оплаквания. Слави се с различни здравословни свойства,
включително антимикробни и антиоксидантни. Нещо
повече, данните показват, че може да предложи ползи за
здравето, като например подпомагане на загубата на тегло, намаляване на холестерола, понижаване на нивата на
кръвната захар и подобряване на симптомите на диабет.
За да си направите оцет у дома са ви необходими само
няколко съставки- ябълки, захар и вода. Трябват ви още
чист и сух съд със широко гърло, в който да поставите
ябълките, парче тензух, нещо, което
да използвате като тежест и ластик.
Начин на приготвяне: Бурканът
(960мл) със широко гърло се пълни
със така наречените „ остатъци“ от
ябълки, което ще рече обелките и
вътрешността със семките. Това означава, че може да използвате самите ябълки за направата
на десерт или просто да си ги хапнете в суров вид, а с
остатъците от тях да приготвите оцет. Разбира се, може
да използвате и цели ябълки, като просто ги нарежете
на парчета преди това, за да се забърза ферментацията.
Съдът се пълни с ¾ ябълки. След това в приблизително
2 чаши вода се добавят 2 с.л. тръстикова захар. Върху тях
се поставя нещо тежко, което да задържа ябълките, за да
не изплуват нагоре и по тях да се появи мухъл. Вместо
капачка се поставя парчето тензух, което се закрепява
допълнително с ластик. Съдът се прибира за около три
седмици на тъмно и на стайна температура. Може да го
приберете в някой кухненски шкаф, например. Проверявайте периодично дали ябълките са покрити напълно от
течността. След като минат 3 седмици, извадете ябълките
и оставете само течността в буркана. Отново го приберете
на тъмно и оставете за още 3-4 седмици, като периодично
разбърквате. След третата седмица може да опитате на
вкус и ако резултатът е задоволителен, да прехвърлите в
удобно за използване шише с капачка или просто да поставите капак на буркана, в който сте приготвили оцета.
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!

Коронавирусът е най-доброто, което можеше да
ми се случи:
- жена ми вече не иска екскурзии в чужбина;
- не иска да купува нищо, защото всичко идва
от Китай;
- не се събира с приятелки в мола, защото се
страхува да не се зарази;
- по цял ден и нощ е със затворена уста. Това не
е вирус. Това е план за спасение.
-

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Ти имаш коронавирус?
Да.
Твоят от Китай или от Иран е?
Обиждаш ме, оригинален италиански е!

