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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

Голяма част от фир-
мите, които ще се 
възползват от помо-
щта, за да не уволня-
ват своите работни-
ци, са малки и в този 
момент нямат въз-
можност да ползват 
юридически услуги. 
За тях предлагаме ня-
колко прости стъпки, 
за да се възползват от 
новата схема.

1. Направете списък с трите имена и ЕГН на ра-
ботниците, за които искате да ползвате помощта. 
Включете и служебен номер от НАП.

2. Подгответе и издайте заповед за прекратява-
не на дейността заради въведеното извънредно 
положение по новия чл. 120в от Кодекса на труда. 
Този член бе приет като част от закона за извън-
редното положение.

3. Подгответе декларация, че ще спазите условията 
по чл. 2, т. 5 и 6 от постановлението на МС. Тоест 
декларирате, че няма да съкращавате работниците за 
срока на помощта и ще запазите дейността им.

4. Подгответе декларация с IBAN на работода-
теля. По тази банкова сметка НОИ ще превежда 
парите.

5. Изтеглете си от сайта на Агенцията по зае-
тостта заявлението за включване в схемата. То ще 
бъде публикувано след одобрението на постано-
влението, ще има и образци на декларации.

6. По електронен път изпратете всички доку-
менти на Бюрото по труда, което обслужва место-
работата на работниците.

7. Бюрото по труда служебно проверява подаде-
ната информация, както и дали фирмата не е обя-
вена в несъстоятелност или не дължи на бюджета 
пари за данъци и осигуровки.

8. До 7 работни дни след подаване на заявлението 
комисия в бюрото по труда се произнася дали фир-
мата може да се ползва от схемата 60/40.

9. Шефът на Бюрото по труда в горния 7-дневен 
срок изпраща в АЗ списък на фирмите от неговата 
територия, които имат право на подпомагането.

10. Шефът на Бюрото по труда уведомява до 2 
дни след решението фирмата дали е включена в 
схемата, или не.

11. АЗ изпраща данните на фирмите на НОИ, кой-
то започва изплащането на помощта.

12. Ако фирмата възстанови работа в срока, в 
който все още получава помощ, уведомява АЗ в 
срок от 3 дни от повторното започване на работа.

НА КОИ БИЗНЕСИ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА 60/40
Мярката 60/40 се отнася за осигурителния доход 

на работника,  с което да се изплащат компенсации 
на работодатели с цел запазване на заетостта на ра-
ботниците при преустановяване на работата им по 
време на извънредното положение.
Постановлението е със следния обхват:
Това са: Търговия на дребно, без търговия с ав-

томобили и мотоциклети, сухопътен транспорт, 
пътнически и въздушен транспорт, хотелиерство, 
дейност на ресторанти и заведения за бързо обслуж-
ване, дейност на питейни заведения, прожектиране 
на филми, туристическата, агентска и операторска 
дейност, организиране на конгреси и търговски из-
ложения, предучилищно образование, като тук се 
включва основно частен сектор – детските градини, 
артистична и творческа дейност, други дейности 
в областта на културата, спортни и други дейност, 
свързани с развлечение и отдих, поддържане на 
добро физическо състояние. В тази графа са вклю-
чени и други икономически дейности, конкретно 
за работодатели, които са преустановили дейност, 
осъществявана на територията на отделни населе-
ни места, в които със заповед на държавен орган 
са въведени противоепидемични мерки, на основа-
ние член 63 от закона за здравето. Тези работода-
тели вече могат да кандидатстват за компенсации 
в Агенцията за заетостта, като в срок до 7 дни ще 
могат да получат съответните решения и в срок до 
пет дни след това могат да получат своите средства 
от фонд “Безработица”.
Във втората част на постановлението са вклю-

чени всички останали икономически сектори, като 
те би следвало да декларират с декларация и кон-
кретни финансови мерки, спад в 20 процента в 
приходите от продажби, като за референтен месец 
е март 2020 спрямо март 2019. За онези компании, 
създадени след март 2019 г. има отделен ред за това 
как могат да докажат съответно спада в приходите. 
Особеност е, че трудовите правоотношения на слу-
жителите трябва да бъдат сключени преди обявява-
нето на извънредното положение – преди 13 март. 
Тоест, ако е почнал работа на 12 март, той попада в 
постановлението.
Процедурата е максимално бърза, тя е електрон-

на, през бюрата по труда, съответно има и публичен 
регистър на компании, които са получили средства. 
Той ще бъде на страницата на НОИ. 
Важно: Ако работодател не плати 40 процента, 

той трябва да върне и 60-те.

Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. от На-
ционалния осигурителен институт (НОИ) ще започне на 7 
април (вторник) и ще приключи на 23 април (четвъртък). 
Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще 

бъде извършено съобразно изготвен график, предварително 
обявен във всяка една от тях. Графикът обхваща периода до 
16 април, допълнително между 21 и 23 април включително 
ще бъдат изплащани пенсиите на пенсионерите, които не са 
успели да получат пенсиите си преди Великден.
В изпълнение на Постановление на Министерския съвет, 

заедно с пенсиите 
ще бъде изплатена и 
еднократна допълни-
телна сума в размер 
на 40,00 лв. на 1 246 
000 пенсионери, на 
които пенсията или 
сборът от пенсиите, 
заедно с добавките и 
компенсациите към 
тях за април 2020 г., е 
в размер до 363,00 лв. 
включително. За тази 
цел правителството 
ще отпусне допълнителни 49 840 000 лв. лева на бюджета 
на държавното обществено осигуряване. Средствата са оси-
гурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Във връзка с обявеното извънредно положение в пощен-

ските станции ще бъде създадена организация за приори-
тетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на 
работното време до 12:00 часа. За да се избегне струпването 
на хора, е препоръчително клиентите под тази възраст да 
посещават клоновете на „Български пощи“ ЕАД извън този 
времеви диапазон.
С цел опазване на тяхното здраве и това на служителите 

клиентите трябва:
В случай че клиент е възпрепятстван да посети пощен-

ската станция за получаване на пенсията си, за периода на 
въведеното извънредно положение „Български пощи“ ЕАД 
предоставя възможност за:
Преводите на априлските пенсии по платежните сметки на 

пенсионерите, които получават парите си чрез доставчици 
на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на 
доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност 
на територията на страната/банките, ще бъдат извършени 
на 7 април 2020 г.

Как земеделските производители могат да стиг-
нат до обектите си, които са извън населеното мяс-
то - указания за това дават от  министерство на зе-
меделието.
До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и 

други земеделски земи, както и до животновъдни 
обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на 
аквакултури във всички случаи да се осъществи 
достъп за извършване на необходимите мероприя-
тия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за 
животните, рибата и други.
 За тази цел всички земеделски стопани и жи-

вотновъди да се пропускат през контролно-пропус-
кателните пунктове след:
Представяне на попълнена декларация (налична 

на интернет страницата на МВР: https://www.mvr.
bg, както и на един от следните документи:
Удостоверение за регистрация по Наредба 3, 

като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако 
не е заверено за 2020 година важи заверката и за 
2019 г.;
Удостоверение за регистрация на животновъден 

обект (ферма, рибовъден обект или пчелин);
Служебна бележка, издадена от земеделски про-

изводител, удостоверяваща че преминаващото 
лице е негов служител
 Допуска се преминаването на превозни сред-

ства, които превозват 
семена, посадъчен 
материал, торове, 
препарати, ветери-
нарно-медицински 
продукти, фуражи, 
поливна техника и 
др., необходими за 
извършване на земе-
делските, животновъдни и рибовъдни дейности;
Земеделските стопани и животновъдите ще се 

допускат до областните центрове при необходи-
мост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, 
ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Област-
ните дирекции по безопасност на храните, или при 
необходимост от посещаване на агро-аптеки, обек-
ти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицин-
ски продукти, магазини за резервни части, техника 
и оборудване, както и други, необходими за осъ-
ществяване на земеделската им дейност.
‼Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ 

при извършване на дейността си следва да спазват 
изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра.
Попълнените декларации ще се събират от слу-

жителите на КПП с цел контрол на изпълнението 
на мярката и възможност за проверка на попълне-
ните в нея данни.

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
СУМИ КЪМ ТЯХ ЗАПОЧВА НА 7 АПРИЛ

И Е УДЪЛЖЕНО ДО 23 АПРИЛ   

. 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
По случай 07-ми април – Международния ден

на здравето и здравния работник
Уважаеми лекари, медицински сестри 

и здравни работници,
Приемете моите и на екипът ми сърдеч-

ни поздрави по повод професионалният ви 
празник – 7-ми април – Международен ден 
на здравето и здравния работник.
И не само, защото сте на първата линия в борбата със за-

разата – COVID-19, и не само защото сте в непрестанната 
връзка между здравето и болестта, а защото сте професио-
нално отдадени в ежедневието си към всички нас за опаз-
ване на живота и здравето ни,  на нашите деца, родители, 
близки и познати. Защото ви се доверяваме за най-ценното, 
което имаме – живота.
Затова, с благодарност и дълбок поклон към вас, вашият 

труд и усилие в отговорното ви ежедневие, ви пожелаваме 
в здраве, силен дух и воля да продължите да давате надеж-
да на хората, да показвате все по-голям професионализъм 
и оправдаете очакванията на своите пациенти.
Благодарим!
Честит празник!

По случай Седмицата на гората
01-07 април 2020 година

Уважаеми господин директор,
По случай професионалният Ви празник 

– Седмицата на гората, приемете моята и на 
екипът ми благодарност и признателност за ежедневния 
професионализъм, който проявявате в името на добрува-
нето на българската гора, защото тя е най-голямата инвес-
тиция, която можем да оставим за идните поколения.

 Желаем Ви здраве, силен дух и успехи в отговорната 
задача при опазването на този природен дар – гората. 
Честит празник! С уважение, 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на Община Сатовча



Н О В И Н И
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12 Април 2020г., Неделя,
 Ден на римската богиня на победата Виктория 
Виктория е древноримска богиня на победата. Първо-

начално е наричана Вика Пота („Могъща победителка“) 
по името на божеството, което наследява, като това име се 
запазва като неин епитет. По своя произход е староиталий-
ско божество, вероятно сабинско; по-късно е отъждествена 
с гръцката богиня Нике. Често е асоциирана с Белона. 
Представяна е като млада жена с крила, държаща лавров 
венец или палмово клонче. Виктория олицетворява побе-
доносната война и победата. В Рим са ѝ посветени храм на 
Палатинския хълм и олтар в сенатската курия, издигнат при 
Октавиан Август. Съществува обичаят след празнуването 
на триумф, римският пълководец да постави нейна статуя 
при храма ѝ .
Международен ден на авиацията и космонавтиката
На този ден през 1961г. е станал първият в историята 

пилотиран космически полет на космонавта Юрий Гагарин с кораба „Восток“. В 6 часа 
и 7 минути по Гринуич - 9 часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излетя и на-
прави с кораба „Восток“ една обиколка около Земята. На височина 7 километра Гагарин 
катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия апарат, на колхозно поле в 
Саратовска област. Целият космически полет е продължил 1 час и 48 минути, но остава 
завинаги в историята на човечеството като полета на първия космонавт в света.

ХОТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ ДО 30 АПРИЛ 2020 Г. 
Във връзка с въведеното извънредно положение в 

страната, хотелите на „Профилактика, рехабилита-
ция и отдих” ЕАД няма да работят до 30.04.2020 г.
За всички въпроси относно вече направени резер-

вации и обсъждане плановете на клиентите работи 
национален телефон - 0 700 18 101. На него потреби-
телите на услугите могат да се свържат със служител 
на дружеството и за съдействие при планиране на 
почивка или лечебна програма.

7 Април 2020г., Вторник,
 Световен ден на здравето и Ден на здравния 

работник
 На 7 април светът отбелязва Международния 

ден на здравето. Датата е избрана с основаването 
на Световната здравна организация през 1948 
г. Международният ден на здравето се чества и 
като Ден на здравния работник в България от 6 
февруари 1964-а. Световният ден на здравето е 
глобална инициатива, която приканва всички - от 
световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно 
здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху 
ново появяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава 
възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на 

хората и тяхното благоденствие.
8 Април 2020г., Сряда,
 Международен ден на ромите 
Световен ден на ромите (International Roma 

(Gypsy) Day) е основан на първият Световен 
ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 
април 1971 г., който събра представители от 
30 страни. В резултат на това са били приети 
национални символи: знамето и химна, което 
позволи на ромите по целия свят да признаят 

себе си като единна свободна нация. 
11 Април 2020г., Събота,
 Международен ден на бившите 

политзатворници и концлагеристи
 На 11 април 1945 г. при настъпление-

то на американската армия в Тюрингия 
въоръжени лагеристи от Бухенвалд 
нападат стражевите кули и предизвик-
ват бягството на германските войници. 
Денят се чества и като Международен 
Ден на бившите политзатворници и 
концлагеристи. Бухенвалд бил построен на върха на планината Етелсберг, 
издигаща се близо до град Ваймар, административен център на Тюринги
Световен ден за борба с болестта на Паркинсон 

Световният ден за борба с болестта 
на Паркинсон е обявен през 1997 г. от 
Световната здравна организация. Годиш-
нина от рождението на английския лекар 
Джеймс Паркинсон, който описва първи 
това заболяване през 1817 г. Отбелязва 
се от 1998 г. При Паркинсон дегенерират 
определени неврони в мозъка и те започ-
ват да произвеждат по-малко невроме-
диатор, наречен допамин. Това води до 
промяна на функцията на тези участъци 

от мозъка на човека и причинява тремор. Според различните хипотези като 
причина за треперенето се посочват токсични вещества, свободните радикали, 
генетични фактори и дори вируси. Паркинсон не се лекува напълно. Самото 
лечение най- често е медикаментозно и човек трябва да приема лекарствата, 
докато е жив. Понякога се налага промяна на дозата или на вида лекарство.

 Световен ден за борба с шизофренията
 Отбелязва се по света от 1949 г., а в 

България – от 1998 г. На 11 април се от-
белязва Световният ден за борба с шизо-
френията - психично заболяване, от което 
страдат милиони хора. Изследванията на 
Световната здравна организация показват, 
че процентът, на хората с шизофрения е 
един и същ във всички култури и всички 
страни. Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4 на сто от общия 
брой на населението. Това означава, че във всеки конкретен момент такъв е 
делът на хората, при които са налице клиничните прояви на заболяването . 

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

Имало едно време един крал. Той имал при-
ятел, с когото се познавали от много години. 
Приятелят на краля имал особен навик – каквото 
и да се случи в неговия живот – добро или лошо, 
винаги казвал: “Това е добре!”.
Един ден кралят и свитата му отишли на лов. 

Верният му приятел също бил с него. Той обик-
новено приготвял и почиствал оръжията за лова. 
Този път нещо се объркало и то точно с пушката 
на краля. Когато кралят се прицелил в една птица 
и стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла 
палеца на дясната му ръка.
Приятелят видял какво се е случило, но както 

обикновено казал:
– Това е добре!
Този път обаче кралят се разгневил и започнал 

да крещи:
– Не! Това не е добре! Не и този път!
Кралят бил толкова ядосан, че изпратил прия-

теля си в затвора.
След около година, когато кралят отново бил на 

лов, попаднал в много опасна гориста местност, 
където го нападнали канибали. Те го хванали, 
вързали и го завлекли в своето селище. Запали-
ли голям огън, донесли дълъг кол и завързали 
жертвата си за него. Точно когато го доближили 
до огъня обаче, един от тях забелязал, че палецът 
на ръката му липсва. А те имали суеверие, че 
никога не бива да ядат човек, на когото липсва 
някаква част от тялото. И така, отвързали краля 
и го освободили.

Когато се прибрал, той се замислил дълбоко за 
случилото се и за приятеля си, който вече цяла 
година гниел в затвора по негово нареждане. Вед-
нага отишъл при него, освободил го и му казал:

– Ти беше прав! Наистина беше добре, че на 
онзи лов пушката ми откъсна палеца.
И понеже в този момент се чувствал много 

виновен пред другаря си, след като му разказал 
премеждието с канибалите, се разкаял и му 
поискал прошка:

– Чувствам се много виновен. Постъпих с теб 
много лошо!

– Не! – отговорил приятелят – Това беше добре!
– Кое беше добре? Че стоя една година в 

затвора?
– Ако не бях в затвора, щях да бъда заедно 

с теб при канибалите… – казал мъдрият човек.

ЗАЩО НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЪЖАЛЯВАШ
ЗА НЕЩО, КОЕТО ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 02.04.2020 г.
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РИБАРСКАТА ПРОГРАМА  – ОТВОРЕНИ СА
4 МЕРКИ ЗА БЛИЗО 1 МЛН. ЛВ.

Започнали са 4 приема от Програмата за морско дело 
и рибарство (ПМДР 2014-2020) с бюджет от 958 507 
лева. На 19 март са открити две от процедурите - по 
мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ и мярка 2.2 „Продук-
тивни инвестиции в аквакултурите“.
Чрез мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ се подпомагат 

инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, 
здравето, безопасността и условията на труд за риба-
рите на борда на риболовните кораби или в индиви-
дуално оборудване.  Общият размер на безвъзмездна 
финансова помощ е 74 723 лв. Максималният размер за 
един проект е 10 хил. лв.
Мярка 2.2 „Продуктив-

ни инвестиции в аква-
културите“ има за цел да 
подобри конкурентоспо-
собността на предприя-
тията в сектора. Бюджетът 
по процедурата е 500 хил. 
лв., като минималният 
размер за едно проектно 
предложение е  3 хил. лв., а максималният - 48 895 лв.
Вече стартира и приемът по мярка 1.4 „Огранича-

ване на въздействието на риболова върху морската 
среда и приспособяване на риболова към опазването 
на видовете”. Чрез нея ще се даде възможност за нама-
ляване на въздействието на риболова върху морската 
среда. Това включва избягване и намаляване на неже-
лания улов и опазването на видовете. Общият размер 
на финансовата помощ е 260 454 лв. Минималният 
размер за един  проект е 2 хил. лв, а максималната 
финансова помощ е 20 хил. лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения 

по трите мерки е 17 юни 2020 г.
Приемат се проектни предложения и по мярка 5.1 

„Планове за производство и предлагане на пазара”. 
Чрез прилагането на дейностите по нея ще се даде 
възможност за подобряване условията за пускане на 
пазара на продуктите от риболов и от аквакултури. 
Целта е да бъдат подобрени икономическата възвръ-
щаемост, стабилизирането на пазарите и насърчаване 
на по-високо качество на храните и на стандартите за 
безопасност.  Прилагането на тази мярка допринася за 
заетостта в крайбрежните и селски райони и намалява 
екологичното въздействие на риболова. Финансовият 
ресурс по процедурата е 123 329 лв. Не се предвижда 
минимален и максимален размер за проектно предло-
жение. Крайният срок на процедурата е 20 юни 2020 г.
От ведомството припомнят, че тече прием и по мярка 

6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на мор-
ската среда“. Нейният бюджет е в размер на 637 920 
лв. Срокът за подаване на проектните предложения е 
до 27 март 2020 г.
Подаването на проекти се извършва изцяло по елек-

тронен път чрез Информационната система за упра-
вление и наблюдение на Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходи-
мо е използването на квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

СТАНОВИЩЕ НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРОКОВЕ ПО ДОПК

И МАТЕРИАЛНИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ   
Изпълнителният директор на НАП издаде
Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане 

на Закона за мерките и действията по време на извън-
редното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.3.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28/24.03.2020г., 
във връзка със срокове по ДОПК и материалните да-
нъчни закони.
В  сферата  на 

данъчното и оси-
гурителното  за-
кон од ат е л с т в о 
специалните раз-
поредби са регла-
ментирани с § 25 
– 29 от преходни и 
заключителни раз-
поредби на Закона 
за мерките и действията по време на извънредното 
положение (ЗМДВИП) и същите частично отменят, 
както общите норми на ДОПК, материалните данъчни 
закони и Кодекса за социално осигуряване (КСО), 
които преуреждат, така и общите норми на ЗМДВИП.
Най-общо промените се отнасят до удължаване 

на сроковете за деклариране и внасяне на данък по 
ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, правила за формиране на аван-
совите вноски, спиране на давностните срокове относ-
но публичните вземания, спиране на принудителното 
изпълнение и неприложимост на абсолютната давност 
за времето на обявеното извънредно положение.
От разпоредбата на § 49 на преходните и заклю-

чителни разпоредби на ЗМДВИП  следва, че регла-
ментацията, уредена в материалните данъчни закони 
и ДОПК, се запазва по отношение на сроковете и 
съдържанието на част от производствата, а именно:

- установяване на задължения за данъци и осигу-
рителни вноски; 

- деклариране – извън приложението  на § 25, § 27, 
ал. 2 и 3 и § 28 от ПЗР;

- внасяне - извън приложението на § 25, § 26, § 27 
и § 28 от ПЗР;

- обезпечаване и
- събиране – извън § 29 от ПЗР.

Отговор на МТСП: Както знаете наскоро беше приет 
Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г. /Закона/. Той регламентира механизма 
за подкрепа в условията на пандемията. Предвидени са 
мерки, които засягат безработните лица, родителите с 
деца, хората с увреждания и др. и съвсем не се огранича-
ват до отпускането на помощ само по Закона за социално 
подпомагане. Информация във връзка с това можете да по-
лучите както от кол центъра на МТСП, така и в рубриките 
„Заетост и безработица“, „Трудово право“, „Подкрепа за 
детето и семейството“ , както и на сайтовете на Агенцията 
за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Ва-
шият случай засяга социално-осигурителни отношения, 
заетост и социална подкрепа, затова проблемът може да 
се реши с комплекс от мерки съгласно Закона, засягащ 
компетенциите на експертите от посочените рубрики. Що 
се отнася до възможностите за подпомагане, бихме Ви 
препоръчали да се запознаете предварително с информа-
цията за условията и реда за отпускането на различните 
видове помощи - по Закона за семейните помощи за деца 
и по Закона за социално подпомагане, която е на сайта на 
Агенцията за социално подпомагане, и след това да зададе-
те въпросите си в съответната рубрика по компетентност. 
Механизмите за подкрепа в условията на пандемията 
са регламентирани в Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. Тези мерки засягат 
безработните, родителите с деца, хората с увреждания и 
съвсем не се ограничават до отпускането на помощ само 
по Закона за социално подпомагане. Информация във 
връзка с това можете да получите както от кол центъра на 
МТСП, така и в рубриките „Заетост и безработица“, „Тру-
дово право“, „Подкрепа за детето и семейството“ , както 
и на сайтовете на Агенцията за социално подпомагане и 
Агенцията по заетостта.

Въпрос: Здравейте, записана съм в БТ на 03.10.2019г., 
за което получих 4 м. обезщетение, като крайният 
срок на приключи на 28.01.2020 г. Трябваше да се явя в 
БТ на 27.05.2020 г., но заради извънредното положение 
получих обаждане от служител, че се отменя заради 
извънредното положение за 26.05. Към 03.04. нямам ли 
6м., за да получа социални помощи?
Отговор на МТСП: Във връзка с извънредното поло-

жение настъпиха някои промени в механизма за предос-
тавяне на различните административни услуги. Затова Ви 
препоръчваме след 3 април 2020 г. да подадете заявление-
декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по насто-
ящия Ви адрес. Информация за реда и начина, по който 
можете да направите това, има на електронната страница 
на Агенцията за социално подпомагане. След извършване 
на служебна проверка на всички факти и обстоятелства, 
свързани с отпускането на помощта, вкл. и във връзка с 
отчитане на срока на регистрация на безработните лица 
в ДБТ. Ако са спазени нормативно определените условия 
и изисквания, помощта ще бъде отпусната.

Въпрос: Здравейте, искам да попитам за социалната 
помощ за социално слаби семейства при извънредно 
положение. Няколко пъти звънях на Социалните и те 
казват, че няма още наредба ,а четох че някъде са си 
подали вече такива молби.
Отговор на МТСП: Към настоящия момент действа За-

конът за социално подпомагане, който урежда механизма 
за подпомагане на хората от уязвимите рискови групи. Той 
не предвижда отделен вид помощ във връзка с извънред-
ната ситуация. Отпускат се месечни, целеви и еднократни 
помощи като са предвидени облекчения при отпускането. 
Механизмите за подкрепа в условията на пандемията 
са регламентирани в Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. Тези мерки засягат 
безработните, родителите с деца, хората с увреждания и 
съвсем не се ограничават до отпускането на помощ само 
по Закона за социално подпомагане. Информация във 
връзка с това можете да получите както от кол центъра на 
МТСП, така и в рубриките „Заетост и безработица“, „Тру-
дово право“, „Подкрепа за детето и семейството“ , както 
и на сайтовете на Агенцията за социално подпомагане и 
Агенцията по заетостта.

ПИК НА НОИ
ВЕЧЕ СЕ ЗАЯВЯВА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

Националният осигурителен институт (НОИ) пре-
доставя възможност за подаване на искане за издаване 
на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ 
и по електронен път. 
Услугата вече е достъпна за потребителите на услу-

гите на институцията и се осъществява през Системата 
за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна 
агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез систе-
мата искането за издаване на ПИК се подава към съот-
ветното териториално поделение на НОИ, а издаденото 
удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Из-
ползването на ССЕВ изисква регистрация и наличието 
на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).
Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се въз-

ползват от възможността за издаване на едномесечен 
безплатен електронен подпис от доставчици на удос-
товерителни услуги, които ще предоставят онлайн въз-
можност за заявяване на подписа. Повече информация 
може да бъде получена на интернет страницата на ДАЕУ.
От НОИ е предвидена 

и допълнителна възмож-
ност за подаване по елек-
тронен път на заявление, 
приложение № 13 към 
Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи 
от държавното обществе-
но осигуряване относно 
упълномощаването на 
лице, което да подава в НОИ документи за изплащане 
на парични обезщетения, при условие че упълномо-
щителят притежава квалифициран електронен подпис 
(КЕП). Само в този случай заявлението за упълномо-
щаване/оттегляне на упълномощаването може да бъде 
подадено чрез формата за контакт с НОИ с достъп 
до персонални данни до съответното ТП на НОИ, 
където е регистриран упълномощителя. Заявление-
то се подава като електронен документ, подписан с 
КЕП на упълномощителя или като сканирано копие 
на хартиен документ. Заявление, което е подадено по 
електронен път с КЕП на упълномощеното лице, а не 
с КЕП упълномощителя няма характер на надлежно 
подписан удостоверителен документ и се оставя без 
разглеждане.
Възможността за заявяване на ПИК на НОИ по елек-

тронен път е част от пакета от мерки на Националния 
осигурителен институт за ограничаване посещенията 
на клиентите в офисите на институцията в цялата стра-
на в условията на извънредно положение. В него влизат 
още решението подаването на документи, свързани с 
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за 
безработица, да се извършва в бюрата по труда заедно 
с регистрацията като безработен, както и предстоящото 
служебно преизчисление на пенсиите на всички рабо-
тещи пенсионери.
Националният осигурителен институт отново при-

зовава всички свои клиенти да се въздържат от лично 
посещение в офисите на институцията. На тяхно 
разположение са алтернативните форми за контакт с 
НОИ: над 70 електронни услуги, Контактен център (0 
700 14 802), писма или електронна поща.

ДО 30 ЮНИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ
НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВА-
НЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

До 30 юни се удължава срокът 
за внасяне на окончателните 
осигурителни вноски за задължи-
телно социално и здравно осигу-
ряване на самоосигуряващите се 
лица, които упражняват трудова 
дейност като еднолични търговци 
и земеделски стопани, които са 
избрали да се облагат по реда на чл. 26 от Закона за 
данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, 
както и за едноличните търговци, които се облагат с 
патентен данък по Закона за местните данъци и такси.
НАП издаде
 Становище относно срокове за внасяне на окон-

чателните осигурителни вноски, определени по реда 
на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. 
№6 по Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване 
и съхранение на данни от работодателите, осигу-
рителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) от 
самоосигуряващите се лица.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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 До 14-ти април:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, 

ал. 1 от ЗСВТС на Интрас-
тат декларации - пристига-
ния/изпращания за месец 
март 2020г.
ЗДДС
1.  Подаване  на справка-де-

кларация  по  ЗДДС,  ведно  с 
отчетни  регистри  и  внасяне  
на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристран-

на 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 авансо-
ви плащания), с място на изпълнение на територията 
на друга държава членка за данъчния период – месец 
март. Регистрираното лице, което през данъчния пе-
риод – месец март 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 про-
мяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 
3 от ЗДДС,  попълва раздел „Г“ на VIES- декларацията.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2020г.

Въпрос: Здравейте, по време на извънредното 
положение яслите за деца не работят и се нала-
га да гледам дъщеричката ни, но и трябва да се 
работи, но в момента съм безработен,  работи 
само съпругата ми.. Полага ли ми се в този случай 
някаква помощ?



КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО
РАЗСАДЪТ СЕ ИЗТЕГЛЯ И ИЗБЛЕДНЯВА    
При отглеждането на разсад може да се сблъскаме с 

различни проблеми. Един от тях е изтеглянето на млади-
те растенията и етиолирането, или избледняването им. 
Среща се при всички зеленчукови разсади, но е особено 
характерен за доматите Ако не се вземат навременни 
мерки, част от тези растения ще загинат, а реколтата няма 
да бъде очакваната. Ето и причините, които ги пораждат.
Етиолиране на разсада
Избледняването е външен 

признак на етиолиране, което 
представлява  процес на физи-
ологични и анатомични про-
мени на биохимична основа в 
растенията. Получава се при 
недостиг или пълна липса на 
светлина и засяга най-много 
сортовете, които се нуждаят от по-ранно засяване, когато 
светлата част от деня е много къса. За правилното развитие 
на младите растения е необходимо доосветяване – 12-15 
часа на денонощие. Избледняването е съпроводено с 
издължаване и изтъняване на стъблата. Те стават крехки 
и лесно раними.
Частични процеси на етиолиране се наблюдават при 

много гъст посев на разсадите.
Причини и симптоми за изтегляне на разсада
Причините за този проблем може да се дължат на не-

правилни грижи или нарушена агротехника за съответния 
сорт. Младите растения се нуждаят от определена темпе-
ратура на въздуха, умерена влажност на почвата и добра 
осветеност. Симптомите са прекомерно удължаване на 
междувъзлията и изтъняване на стъблата.
Сгъстеното засяване води до активно израстване и из-

дължаване, защото всички растения проявяват стремеж 
към светлината и никоя култура не прави изключение.
Излишната влажност на почвата води до активно 

израстване, но стъблата остават тънки.
Ранният посев на семената  може да бъде причина на 

по-късен етап да се получи източване и прерастване на 
растенията.
Азотните вещества и внасянето им в прекомерни коли-

чества също водят до бързо израстване, защото се наруша-
ва равномерното развитие –    всичките им сили се насочват 
към стимулиране на надземната част на растенията.
Симптомите могат да се появят на различни етапи, но 

са лесно разпознаваеми – стъблата стават тънки и дълги, 
листата намаляват и престават да растат, растенията ста-
ват нежни и крехки. Кореновата система е много слабо 
развита.
Какво трябва да се направи?
При забелязване на първите признаци на етиолиране и 

изтегляне на разсада трябва да се пристъпи към незабавни 
действия. Бързата реакция увеличава шансовете да се 
спасят младите растения.
Основна стъпка за предотвратяване на етиолирането на 

разсада е осветеността – допълнителното осветление се 
поставя на около 50 см над контейнерите. При сгъстено 
засяване е необходимо да се прибегне до разреждане на 
растенията.
Много важен е температурният режим – ако дневните 

температури са 18-20, то нощните не трябва да надвишават 
16-18 градуса. По-ниските температури ще стопират нор-
малното развитие, а много високите водят до прекомерно 
израстване.
Препоръчително при изтеглянето на разсадите е пре-

саждането в по-голям обем, като една част от стъблата 
(характерно е за доматите) се засипва с пръст.
Използването на стимулатори за коренообразуване при 

изтегляне на разсада ускорява оздравяването.
Етиолирането може да се прояви на съвсем ранен етап – 

непосредствено след поникване и тогава трябва незабавно 
доосветяване и разреждане до оптималната гъстота, което 
ще осигури възможност за просветляване и проветряване 
на разсада.
Профилактика 
1. Използване на качествени семена и подходяща почве-

на смес, които са  задължително дезинфекцирани.
2. Засяване на семената на оптимално разстояние, 

своевременно разреждане, отстраняване на слабите и 
ненужни растения.

3. Спазване стриктно на графиците и количествата хра-
нителни вещества. Препоръчително е при отглеждането 
на разсади за подхранване да се използват течни торове 

или разтворими форми, които са по-лесно усвоими и 
имат балансиран състав.

4. Умерено поливане, което е съобразено с условията 
на развитие за дадената култура.

5. При образуване на два същински листа растенията 
трябва да се пикират.

6. Поддържане на подходяща влажност на въздуха и 
добро проветряване.
Всички мерки ще дадат добър резултат само тогава, 

когато са навременни и са установени точните при-
чините за проблема, а превантивните ще препятсват 
възникването му.
Неглежирането на проблемите води не само до вло-

шаване качеството на разсада, но може да бъде гибелно 
за младите растения.

ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ ПО 
ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ

През месец април в зеленчуковите оранжерии про-
дължават пръсканията срещу появилите се опасни 
болести и неприятели по отглежданите култури.
При доматите срещу картофената мана прилагайте 

следните препарати: АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/
дка (карантинен срок 14 дни), ВИНКЕР 200 г/дка (ка-
рантинен срок 7 дни), ЗОКСИС 250 СК - 70-80 мл/дка 
с работен разтвор 80 л/дка (карантинен срок 3 дни), 
КОРСЕЙТ 60 ВГ – 20-30 г/дка с работен разтвор 50-
130 л /дка (карантинен срок 3 дни), КУПЕРТИН М 
- 400 г/дка (карантинен срок 14 дни), МАНФИЛ 75 
ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 3 дни), МЕДЕН ОК-
СИХЛОРИД 50 ВП - 250 г в 100 л вода/дка (каранти-
нен срок 14 дни), МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ - 185 
г/дка с работен разтвор 60-100 л/дка. Максимален 
брой приложения 4 с интервал 7-14 дни (карантинен 
срок 20 дни), НОРИОС 250 СК - 70-80 мл/дка с ра-
ботен разтвор 80 л/дка за (карантинен срок 3 дни), 
ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ - 210 г/дка (карантинен срок 3 
дни), СИМБАЛ ФЛОУ - 50 мл/
дка с работен разтвор 15-60 л/
дка. Максимално 5 приложения 
през 5 дни (карантинен срок 3 
дни). СФИНКС ЕКСТРА – 180 
г/дка (карантинен срок 7 дни).
Краставици, тиквички, кор-

нишони - Мана (кубинска). Разрешени са: АЛИЕТ 
ФЛАШ - 300 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка 
(карантинен срок 4 дни), ГАЛБЕН 8 М 65 ВП – 250 г 
в 100 л вода/дка с работен разтвор 20-40 л/дка (каран-
тинен срок 15 дни), ЗОКСИС 250 СК - 70-80 мл/дка 
с работен разтвор 80 л/дка. Приложение през 5-7 дни 
(карантинен срок 3 дни). Препаратът е одобрен и за 
болестта аскохитоза. ИНФИНИТО СК - 120-160 мл 
мл/дка при краставици, тиквички (карантинен срок 3 
дни), КОРСЕЙТ 60 ВГ - 20-30 г/дка с работен разтвор 
50-130 л/дка за краставици и тиквички (карантинен 
срок 3 дни), НОРИОС 250 СК - 70-80 мл/дка с ра-
ботен разтвор 80 л/дка. Интервал на приложение 5-7 
дни (карантинен срок 3 дни). Препаратът е одобрен и 
за болестта аскохитоза.
Срещу брашнеста мана разрешени препарати са: 

БАЙФИДАН 250 ЕК - 20 мл в 100 л вода/дка с рабо-
тен разтвор 100 л/дка. Максимално 3 пръскания през 
8 дни (карантинен срок 7 дни). ДОМАРК 10 ЕК - 50 
мл/дка с работен разтвор 50-100 л/ка (карантинен 
срок 7 дни). Максимално 2-3 пръскания през 7-12 
дни. ЗОКСИС 250 СК - 70 мл/дка с работен разтвор 
80 л/дка Приложение до 2 пъти през 7-10 дни (каран-
тинен срок 3 дни). Индар 5 ЕВ - 100 мл/дка с рабо-
тен разтвор 40-100 л/дка. Максимално 3 приложения 
през 8 дни (карантинен срок 3 дни). КАРАМАТ 2,5 
ЕВ - 200 мл/дка с работен разтвор 40-100 л/дка за 
краставици, тиквички. Максимално 3 приложения с 
интервал 8 дни (карантинен срок 3 дни). КОЛИС СК 
- 40-50 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Макси-
мално 2 пръскания през 7-10 дни (карантинен срок 3 
дни). МИКЛОФИЛ - 20-60 мл/дка с работен разтвор 
50-100 л/дка. Максимално приложения 3 пъти с ин-
тервал 7-10 дни (карантинен срок 7 дни). СИСТАН 
20 ЕВ - 18,8- 37,5 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/
дка. Максимално 3 приложения през 8 дни (каранти-
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

 КАРАМФИЛ  
Карамфилът, който в някой кухни се използва като 
подправка, всъщност е и много полезна билка. Той 
притежава противогъбично, антивирусно, антибио-
тично и обезболяващо действие. Стимулира бавното 
кръвообращение и по този начин насърчава храносми-
лането и метаболизма.
 Карамфилът или по-
точно карамфилово-
то масло се използва 
в производството на 
парфюми, сапуни и 
соли за вана. Също 
така и като аромати-
затор в медицината и 
стоматологията.
В китайската медици-
на билката се прилага 
против повръщане, стомашни и храносмилателни 
проблеми, тъй като има свойството да насърчава 
ензимния поток и засилва функционирането на хра-
носмилателната система. Консумира се смачкан на 
прах карамфил, смесен с мед. Помага и при болки 
в стомаха.
В случай на стрес и нервно напрежение се кипва мал-
ко вода, в която се слага карамфил, листа от босилек 
и листа от мента. Пие се като чай, като може да се 
добави и мед към него. Това спомага за облекчаване 
на напрежението.
Освен, че помага при болки в стомаха, карамфилът 
е ефикасен и при зъбобол. Благодарение на анти-
септичните му свойства болката намалява, а също и 
инфекцията.
Дъвченето на смес от карамфил и сол на кристали 
облекчава отхрачването и дразненето в гърлото.
За тези, които страдат от безсъние в резултат от де-
пресия карамфилът също е много полезен.

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Три блондинки си говорят:
- Леле момичета чух, че утре ще вали сняг-казала 

първата.
- Аз пък чух, че ще е жега 40 градуса - казала 

втората.
А третата учудена казала:
- Боже! че как ще го ринем тоя сняг в тая жега?...

– Мамо, защо cе cкара на тати без пpичина?
– Защото тpябва да изтyпа килима!
– Но той нали cе cъглаcи и cега го тyпа!
– Ядоcан го тyпа по-добpе.

- Г-н. Мутафчийски, ще има ли тази година аби-
тypиентcки бал?

- Да, pазбиpа cе. Бал c маcки!

СОЛЕН КЕКС СЪС СПАНАК И СИРЕНЕ
Необходими продукти:

• спанак - 1 кг
• яйца - 3 бр.
• сирене - 300 г настъргано
• магданоз - 1/2 връзка
• олио - 1/2 ч.ч.
• лук - 1 глава
• кисело мляко - 1/2 ч.ч.
• сода бикарбонат - 1/2 ч.л.
• брашно - 2 ч.ч.
• сол - на вкус
Начин на приготвяне:Почистете спанака и го измийте 

добре. Нарежете го на ситно и прибавете яйцата. Раз-
бъркайте добре и добавете предварително настърганото 
сирене, нарязания магданоз и глава лук също нарязана 
на ситно. 
Смесете добре продуктите за соления кекс и прибавете 

киселото мляко. Разбъркайте добре и добавете олиото, 
содата и сол. 
След като разбъркате добре продуктите, започнете да 

сипвате бавно брашното и бъркайте непрекъснато. Целта 
е да се получи смес като за обикновен сладък кекс. 
Намажете дъното на тавичка или форма за кекс с маз-

нина и прехвърлете сметта за кекс със спанак. 
Сложете да печете на 200 градуса отдолу, а след 20 

минутки започнете да печете и отгоре и отдолу. 
Когато се получи златист загар и коричка, значи спа-

начникът е готов. 
Като всяко ястие със спанак, можете да сервирате и 

тозисолен кекс с кисело мляко. 
Ако искате можете да поръсите с настърган кашкавал 

и копър, малко преди да извадите от фурната соления 
кекс със спанак и сирене.
нен срок 3 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ - 65-165 мл/
дка (карантинен срок 3 дни), ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 
20 г/дка (карантинен срок 3 дни), РИТУАЛ - 20-60 мл/
дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално при-
ложение 3 пъти през 7-10 дни (карантинен срок 7 дни), 
НОРИС 250 СК - 70 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка 
(карантинен срок 3 дни). Приложение през 7-10 дни.


