
11 - 17 май 2020г., година (XVI), 19 /754

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

Ако не можете да се справите без излизане до 
магазина, следвайте няколко прости правила

 По целия свят върлува пандемия от корона-
вирус. И сега всяко действие, което преди изгле-
ждаше елементарно, повдига много въпроси.
Дори когато става дума за закупуване на про-

дукти в най-близкия магазин. 
Преди да напуснете дома
В много региони, особено в големите градове, 

има много фирми за доставка. Вярно, сега те са 
претоварени, така че ще можете да получите про-
дуктите едва след няколко дни или дори по-къс-
но. За това пък всичко е безконтактно: плащаме 
онлайн, куриерът оставя поръчката на вратата.
Ако не можете да се справите без излизане до 

магазина, следвайте няколко прости правила.
1) Сложете маската. Носенето на маска или 

шал покриващ носа и устата е задължително съ-
гласно заповедта на министъра на здравеопазва-
нето, а за неспазването й ни се налага парична 
глоба. Предпазната маска е с превантивна цел, за 
да се предпазим от случайно попадане на аеро-
золни капчици от кихане и кашляне по чувстви-
телните зони на лицето – уста и нос.

Не забравяйте, че 
медицинската мас-
ка е трислоен про-
дукт, изработен от 
нетъкан материал. 
Модните памучни 
маски, които наво-
дниха интернет, в 
различни цветове, 

върху които са рисувани сови, котенца или злат-
ни корони, ще помогнат само психологически. 

2) Сложете гумени ръкавици, вземете със себе 
си дезинфектант, за да се погрижите за ръцете 
си. Ако не сте успели да закупите дезинфектант, 
можете да го приготвите у дома според рецепти-
те, публикувани на уебсайта на СЗО.

3) Поставете торба за боклук близо до вратата, 
за да изхвърлите маската и ръкавиците си, когато 
се върнете.

4) Лигавицата на окото е много чувствителна 
към вируса. Инфекционистите съветват, ако е 
възможно, да се носят очила, които прилепват 
плътно към лицето – като тези, които са за плу-
ване. Обикновените слънцезащитни очила са 
безполезни.

5) Свалете пръстените и гривните.  Експерти 
коментират, че е невъзможно да се дезинфекци-
ра областта на кожата, покрита с бижута, следо-
вателно, дори и при внимателна грижа за ръцете, 
може да остане източник на инфекция там.
По пътя за магазина
1) Дезинфекцирайте ръцете след контакт с вся-

какви повърхности. Не е необходимо да правите 
това всеки път - най-важното е да не докосвате 
лицето си. При натискане бутона на асансьора, 
докосване до парапета на стълбите, отваряне 

вратата на стълбището, разбира се когато те се 
ползват от лица извън семейството – задължи-
телно използвайте дезинфектант. Това може да 
се прави по-рядко, ако внимателно наблюдавате 
ръцете си и не ги приближавате към лицето си.

2) На улицата и в магазина се опитайте да 
поддържате необходимата дистанция: не се 
приближавайте до други хора, по-близо от един 
и половина метра.
В магазина
1) Не пипайте онова, което няма да купувате. 

Много хора започват да избират: хващат, раз-
глеждат, след това го оставят обратно и други 
ще вземат след тях този продукт. Трябва ясно да 
решите сами какво и колко да вземете и да до-
коснете само тези продукти, подчертават специ-
алистите по инфекциозни болести.

2) Ако на касата има опашка, спазвайте раз-
стоянието. Обърнете внимание на маркировките 
на пода. 
След завръщане у дома
1) На вратата на дома ви  хвърлете маската и 

ръкавиците в подготвената предварително чан-
та. Ако ръкавиците не са за еднократна употре-
ба, те могат да се измият с вода със сапун, като 
за тази манипулация трябва да отделите поне 
три минути. Експертите предупреждават, че на 
ръкавиците вирусът живее по-дълго, отколкото 
на ръцете, затова при възможност използвайте 
еднократни и задължителни след употреба ги 
изхвърляйте на подходящо за целта място.

2) Щателно се погрижете за почистването на 
ръцете си.

3) Ако е възможно, измийте или избършете 
опаковката на продукта. Стоките често се опако-
ват в найлонови опаковки - вирусът живее върху 
тях дълго време.
Проучванията показват, че вирусът умира бър-

зо върху дрехите, но на пластмасата издържа от 
три до шест дни.
По-добре е да обработите всяка повърхност, 

включително целофан, да измиете плодовете и 
зеленчуците. Трябва внимателно да обмислите 
всяко свое движение, заключават експерти, за да 
не докосвате непочистена или не дезинфектира-
на повърхност.

Вижте кои приеми текат в момента и какви плащания 
предстоят
Държавен фонд 

„Земеделие“ започ-
на месец май обеща-
ващо, като преведе 
по сметките на 11 
481 стопани близо 
46 млн. лв. по мярка 
12 „Натура 2000“.
Ето какво още е 

запланувано в инди-
кативния график за 
извършване на пла-
щания по схемите и 
мерките за директни плащания за Кампания 2019, кои приеми те-
кат в момента и кои мерки от Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) се очаква да стартират.
Схема за протеинови култури, Схема за памук
През този месец предстоят индивидуални плащания, като Схе-

мата за обвързано подпомагане за протеинови култури, която е за-
ложена на 8 май. Следва Специално плащане за памук на 10 май.
Мярка 13 за необлагодетелствани райони
В средата на месец май се очаква ДФЗ да направи окончател-

ните плащания по „Плащания за райони с природни или други 
специфични ограничения“ (НР1/НР2), чието авансово плащане 
се случи през месец декември 2019 г.
Мярка 11 „Биологично земеделие“
По план плащанията трябва да стартират на 20 май. Още в 

началото на годината се уточни, че важно условие е биоре-
гистърът да бъде оперативен и пълен с данни за всички би-
опроизводители, за да могат да се направят проверки и да 
се пристъпи към плащане. Междувременно прехвърлиха 40 
млн. евро към мярката и в момента за първи път от три годи-
ни тече нов прием по нея.
Подмярка 5.1 за биосигурност
За началото на месеца е планиран дългоочакваният прием 

на новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни 
мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни 
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катас-
трофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 45 905 931 лв. 
Подмярка 4.1 за инвестиции
За месец май е планиран прием и по подмярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“. 
До последно се очакваше одобрение на Шестата нотификация от 
ЕК, за да може да се определи нейният бюджет. По тази подмярка 
освен за обща модернизация животновъдите ще имат възможност 
да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност.
Подмярка 6.3 за малки стопанства
От 6 март до 15 май тече приемът на подмярка 6.3 „Стар-

това помощ за малки стопанства“. Тя отново е ориентирана 
към биосигурност в животновъдните ферми. Субсидията за 
едно малко стопанство е 15 хил. евро, които се изплащат на 
два транша.
Подмярка 4.3 за напояване
От 3 април до 3 юли е отворен прием по подмярка 4.3 „Под-

крепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, 
модернизирането или адаптирането на селското и горското сто-
панство“. Заради спецификата на мярката се откриват две отдел-
ни процедури, а общият бюджет е близо 100 млн. лв.
Мярка „Застраховане на зелено“
От 4 май до 30 юни се приемат заявления за финансова помощ 

по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма 
за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Преди подаването 
на документите производителите трябва вече да са застраховали 
реколтата си от лозя с винени сортове грозде в избрана от тях 
застрахователна компания.
Кампания 2020
Земеделският министър за пореден път увери, че крайният срок 

за подаването на заявления за Кампания 2020 без санкции остава 
15 май. Вместо броят на проверките да се намали, те ще бъдат уве-
личени, а плащанията тази есен ще са възможно най-рано, допълни 
още министърът.
Регистър на производителите и преработвателите на розов цвят
31 май е последната дата, на която всички реални произво-

дители и преработватели на розов цвят да подадат заявление за 
регистрация и декларация за сключени договори. В началото на 
кампанията по розобера ще започне и идентификацията на на-
сажденията от маслодайна роза. 

250 ЛВ. ЩЕ ПОЛУЧАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ОТ БЕДНИ СЕМЕЙСТВА

Еднократната помощ за първокласници за новата учебна го-
дина ще бъде 250 лв. С тази помощ се очаква да бъдат подкре-
пени около 43 800 деца.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни 

помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца 
са записани в първи клас в държавно или общинско училище за 
първи път.
Задължително условие за получаването на средствата е сред-

номесечният доход на член от семейството за предходните 12 
месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреж-

дания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства 
на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна 

година е до 15 октомври 2020 г.



Н О В И Н И
11 - 17 май 2020г., брой 19

17 Май 2020г., Неделя,
 Ден на българския спорт 
Професионален празник на работещите 

в сферата на спорта. Обявен с Решение 581 
на Министерски съвет от 4 август 2006 г. 
На 17 май 1894 г. в София пристигат пър-
вите учители по физическо възпитание от 
Швейцария. Тяхната мисия е да положат 
основите на спорта в България след Ос-
вобождението на България от Османско 
иго (1878). Най-известни са Шарл Шампо 
и Луи Айер. Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и различни 
уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа организация „Юнак“. 
Шампо е и първият участник за България на Летни олимпийски игри през 1896г. в 
Атина. Състезава се в три индивидуални дисциплини на гимнастика. На прескок заема 
престижното пето място и донася първите две точки за България. 
Църквата почита паметта на св. Николай Нови Софийски 
Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в 

Батак са канонизирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх 
Максим, съгласно решение на Светия синод на 16 март 2011 г. От 
имената на Баташките мъченици са запазени само тези на мест-
ните свещеници Петър и Нейчо, великомъченикът Трендафил 
Тошев, както и на някои от избитите в Батак - Иван, Илия и др. 

11 Май 2020, Понеделник,
 Св.св. равноапостоли Кирил и Методий
 Славянските първоучители - братята 

Кирил и Методий, са канонизирани като 
светци от Българската православна църква. 
На името на Кирил е наречена създадената 
по- късно азбука, която става основа на 
всички славянски езици - „кирилица“. Ка-
нонизирани са като светци заради превода 
и популяризирането най-необходимите за 
богослужение църковни книги на старосла-
вянски език, както и за разпространяването 
на християнството сред славяните. Считани 
са за равноапостоли. Православната хрис-
тиянска църква ги почита и като едни от 
светите Седмочисленици. Св. Методий е 
по-големият брат и е роден през 810 година, 
а Св. Константин е роден през 827 година 
и чак към края на живота си приема името 
Кирил. През 862 или 863 г. Константин- Ки-
рил Философ създава първата българска азбука - глаголицата. Оригинално 
творческо дело, азбуката предава точно звуковите особености на българската 
реч и е пригодена към фонетичните особености на старобългарския език. С 
глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело 
на Св. св. Кирил и Методий. Двамата братя превеждат от гръцки на старо-
български език някои от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. 
Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник 
(молитви и четива за различните църковни служби), части от Псалтира и 
Требника. С това полагат основите на старобългарския литературен език. 
В Моравия отиват през 863 г. и остават три години и половина по молба на 
моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и така 
да се противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят 
делото си пред папата в Рим, където Кирил принуждава папа Адриан II да 
признае официално славянските книги. В римската църква „Св. Марина“ е 
отслужена литургия на славянски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 
14 февруари 869 г., където е погребан в базиликата „Св. Климент“. Методий 
продължава своята проповедническа и просветна дейност сред западните сла-
вяни до смъртта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото дело е съхранено и 
продължено от техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. 
През 1851 г. в Епархийското училище „Св.св. Кирил и Методий“ за първи 
път денят се чества и като Празник на българската просвета (24 май - нов 
стил). Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата свети братя, 
докато 24 май се отбелязва като ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 

12 Май 2020, Вторник,
 Международен ден на

сестринството
 Отбелязва се от 1965 г. от Междуна-

родния съвет на медицинските сестри. 
Обявен за Международен ден на меди-
цинските сестри през 1971 г. от Между-
народния съвет на медицинските сестри. 
Годишнина от рождението /1820/ на 
британската медицинска сестра Флорънс 
Найтингейл (12 май 1820-13 август 1910). В България се отбелязва от 1993 г.

15 Май 2020г., Петък,
 Международен ден на семейството
 Отбелязва се от 1994 г. с резолюция A/ 

RES/47/237 на Общото събрание на ООН от 
20 септември 1993 г., за да се повиши осве-
домеността по въпросите, свързани със со-
циалните, икономическите и демографските 
процеси, които влияят на семейства. 

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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 08.05.2020 г.
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Проблемите са част от живота на всеки. Не 
всеки проблем би могъл да бъде предвиден, из-
бегнат, затова е важно, когато се изправим срещу 
трудностите, да не потъваме в страх.

„Един прочут мъдрец имал много ученици и по-
следователи. Веднъж той събрал най-изявените 
от тях и им казал:

– Сега ще ви запозная с един проблем. Искам 
да ми кажете как може да бъде разрешен той.
Той поставил в средата на помещението една 

обикновена маса, а върху нея сложил изящна 
порцеланова ваза с изрисувани красиви цветя.

– Ето това е проблемът. Очаквам вашите 
предложения.
Учениците се изненадали от задачата, но се 

събрали около масата и започнали да оглеждат 
порцелановия съд. Той наистина бил неверо-
ятно красив и всички били пленени от фината 
изработка и рисунката върху него. „Какво значи 
всичко това? – недоумявали те. – Какво ли се крие 
зад тази задача?. След известно време един от 
учениците се приближил до масата, взел вазата 
в ръце и със сила я разбил в пода.

– Прекрасно! Единствено ти се справи със 
задачата – казал учителят.

– Но как така? Обяснете ни – учудено попитали 
другите ученици.

– Аз ви казах ясно и точно, че пред вас има про-
блем. И независимо колко красиво и изкусително 
изглежда, той трябва да бъде решен. Проблемите 
съществуват, за да бъдат решавани. Те могат 
да изглеждат по всякакъв начин: красив и скъп 
предмет; любов, която вече е изгубила смисъл; 
път, който не води доникъде и вече трябва да из-

оставиш, въпреки че ти носи комфорт и сигурност.
Има само един начин за решаване на проблема 

и той е да се изправиш лице в лице срещу него и 
да го отстраниш. И в такива моменти ние не тряб-
ва да проявяваме слабост, да съжаляваме, да се 
поддаваме на неговата външна привлекателност 
или да се връщаме към удобствата, които ни носи.
Помнете, че проблемите притежават едно 

много особено качество, което влияе на всеки 
човек – по някакъв начин ние обичаме да ги при-
тежаваме, да ги анализираме, да се връщаме към 
тях и да ги коментираме. Много често сме склонни 
да сравняваме своите с чуждите проблеми и беди 
и на база на това да преувеличаваме тяхната 
тежест и значимост вместо да търсим решение. 
А решението в повечето случаи е едно – да го 
отстраниш и да продължиш нататък.“

ПРИТЧА ЗА ПРОБЛЕМА
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СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 13.3. 
„КОМПЕНСАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДРУГИ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ“ ОТ ПРСР
От 30 април 

2 0 2 0  год и н а 
стартира прием-
ът по подмярка 
13.3. „Компен-
сационни пла-
щания за други 
райони, засегна-
ти от специфич-
ни ограничения“ 
от Програмата 
за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. (НР3). За подпомагане 
могат да кандидатстват физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които са активни зе-
меделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона 
за подпомагане на земеделските производители с 
площи, регистрирани в Интегрираната система за 
администриране и контрол (ИСАК).
Финансовата помощ се предоставя под формата на 

ежегодни компенсационни плащания за хектар допус-
тима площ на земеделски стопани, които извършват 
земеделска дейност в землища, попадащи в обхвата на 
районите с други специфични ограничения, определе-
ни със заповед на министъра на земеделието, храните 
и горите в съответствие с Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета. (Опис на землищата )
Землищата, които са включени в обхвата на НР3, 

са 60 на брой. В резултат на включването на новата 
подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на 
ПРСР 2014-2020 г. към Европейската комисия, 57 от 
отпадналите землища от НР2 след извършеното му 
предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат 
заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 
(НР3). Заявяването е съгласно Наредба № 6 за при-
лагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни 
или други специфични ограничения“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Определянето на други райони със специфични 

ограничения на база биофизични критерии съгласно 
регламента, е извършено от ИПАЗР „Никола Пушка-
ров“ и НИМХ, които притежават необходимите ком-
петенции и които бяха ангажирани с определянето 
на районите с природни ограничения, различни от 
планинските (НР2).
Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кам-

панията по директни плащания.
  
РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПРИХВАЩАНЕ НА НАДВНЕСЕН
КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК   

Национална агенция за 
приходите прави разясне-
ния относно възстановя-
ването и прихващането на 
надвнесен корпоративен 
данък по повод постъпи-
ли запитвания.  
В случай, че в подаде-

ната годишна данъчна 
декларация по чл.92 от 
Закона за корпоративно-
то подоходно облагане 
за 2019 г. е деклариран 
надвнесен данък, получен като разлика между раз-
мера на годишния корпоративен данък и направените 
през годината авансови вноски. А във формуляра не 
е отбелязано желанието сумата да бъде възстановена 
по реда на ДОПК (не е поставена отметка на ред 20 
от декларацията) и както е посочено на ред 19.2 от 
декларацията „Забележка: Надвнесеният данък ще 
послужи за погасяване на данъчни задължения по реда 
на чл. 169, ал. 4 от ДОПК, ако не е отбелязан ред 20“.
В този случай, подобно на предходни години, 

надвнесеният данък ще може да погаси данъчни 
задължения след изтичане на крайния срок за де-
клариране, който тази година е 30.06.2020 г., т.е. 
данъчни задължения ще могат да бъдат погасявани с 
надвнесеният данък след тази дата, при спазване на 
следните правила:
Надвнесената сума може да послужи за покриване 

на задължения с настъпил падеж след датата, на ко-
ято са внесени съответните авансови вноски, които 
според подадената годишна декларация, се явяват 
надвнесени. Погасяването на задълженията ще се из-
върши на 01.07.2020 г., като при същото ще се вземат 
предвид датите на действителното внасяне на надвне-
сените суми, като ще се погасяват само главниците на 
задълженията, а начислените лихви ще се сторнират.
Предвид извънредното положение и при необходи-

мост от финансови средства в тази сложна обстановка, 
от НАП напомнят, че може да се заяви прихващане 
или възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК, като 
се подаде искане за прихващане или възстановяване 
или коригираща данъчна декларация по чл. 92 от 
ЗКПО с поставена отметка на ред 20 от декларацията, 
независимо че в първоначално подадената годишна 
данъчна декларация не е отбелязано желанието НАП 
да извърши възстановяване или прихващане на над-

Въпрос: Здравейте, майка ми, на 76 години, тряб-
ва да постъпи на 29.05.2020 в УСБАЛ ххх за кон-
тролен скенер и тумурни маркери. Преди 4 години е 
оперирана от карцином на дебелото черво. Всички 
предишни контроли са протичали, като постъпва 
в болницата и лежи 3 дни. Сега обстановката в 
страната е различна и въпросът ми е : може ли 
контролните изследвания да бъдат направени без 
постъпване в болница за 3 дни, а само един ден 
без постъпване , и съответно да се отиде, когато 
са готови резултатите? Зададох този въпрос на 
Директора на болницата, но отговорът беше, че 
лекарите не могат да разрешат това, тъй като 
клиничната пътека по здравна каса е с постъпване 
в болница за 3 дни. 
Отговор от НЗОК: Диагностиката и стадирането на 

онкологичните заболявания се осъществява в рамките 
на клинична пътека № 241 „Диагностични процедури 
за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори и хе-
матологични заболявания“. Минималният болничен 
престой по тази клинична пътека е 2 дни.
Забраната за планови хоспитализации в условията 

на извънредно положение е отменена и няма проблем 
пациентите да бъдат приемани в болница при спазване 
на съответните противоепидемични мерки.

 
Въпрос: Искам да разбера какви са изискванията 

за регистрация на бременно момиче под 18 години 
и кои изследвания покрива здравната каса. 
Отговор от НЗОК: При рискова бременност програ-

мата „Майчино здравеопазване“ се изпълнява само от 
акушер-гинеколог, който бременните могат да изберат 
на територията на цялата страна, като представят 
медицинското направление, издавано безотказно от 
личния лекар.

 Наблюдението на бременността от специалист по 
акушерство и гинекология се извършва с медицинско 
направление, издадено от общопрактикуващия (лич-
ния) лекар, еднократно за срока на бременността и 
първите 42 дни след раждането.

 При бременност с риск (такава е групата на лицата 
под 20-годишна възраст) се извършват допълнителни 
изследвания: една допълнителна ехография - един 
път от 28-32 г.с.;  изследване за хламидия - един път. 
Останалите изследвания включват: пълна кръвна 
картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хемато-
крит, MCV, MCH, СУЕ); изследване на кръвна захар; 
урина - един път при първо посещение, и по един 
път в V и VІІІ лунарен месец; определяне на кръвна 
група и Rh-фактор – един път - в I-ви триместър (или 
при първо посещение). Изследване за определяне на 
кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е 
определено по друг повод, и т.н.
Подробна информация има публикувана на сайта на 

НЗОК – меню НРД – линк 2020-2022 г.  - Национален 
рамков договор за медицинските дейности за 2020 
- 2022 - Приложение № 14 „Дейности на лекаря спе-
циалист … по акушерство и гинекология по програма 
„Майчино здравеопазване“.

внесения данък по реда на чл. 129 от ДОПК. В тази 
хипотеза вземането от НАП за надвнесения данък ще 
стане изискуемо от деня, в който изтича 30-дневният 
срок от датата на подаване на искането. След извърш-
ване на проверка или ревизия при наличие на непога-
сени задължения, с издадения от орган по приходите 
акт ще бъде извършено прихващане на задълженията  
от надвнесеният данък, при спазване изискванията и 
реда на чл. 169 от ДОПК.  В допълнение следва да 
се има предвид, че ако в резултат на прихващането 
е погасено публично задължение с изтекъл срок на 
плащане, лихва върху прихванатата сума се дължи от 
датата на изтичане на срока за плащане на задължени-
ето до датата на издаване на акта, с който е извършено 
прихващането, ако същият е издаден преди изтичане 
на 30-дневния срок по чл.129, ал. 5 от ДОПК или до 
определения в чл. 129, ал.5 от ДОПК 30-дневен срок, в 
случай че датата на издаване на акта е след този срок. 
Ще бъдат положени максимални усилия прихваща-
нето и/или възстановяването да стане във възможно 
най-кратък срок, уверяват от приходната агенция.
Обръщаме внимание, че съгласно чл. 128, ал. 2 от 

ДОПК, ако впоследствие, включително съгласно пода-
дена коригираща декларация, се установи, че незако-
носъобразно са прихванати и/или възстановени суми, 
същите се дължат на бюджета като задължение за данък 
ведно с дължимата лихва.

ФЕРМЕРИТЕ МОГАТА ДА ЗАЯВЯВАТ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НОВИТЕ ОБРАЗЦИ НА ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА РАБОТА
От 21.04.2020 г., регистрираните земеделски стопа-

ни и регистрираните тютюнопроизводители могат да 
заявяват по електронен път новите образци на трудови 
договори за краткотрайна сезонна селскостопанска ра-
бота (по чл. 114а от Кодекса на труда) – за повече от един 
ден. За целта беше надграден Порталът за предоставяне 
на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда 
съгласно параграф 49б от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение.

С разпоредбите на параграф 49б от Закона се регла-
ментира, само по време на извънредното положение, 
договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска 
работа да се сключват за повече от един ден, и за 6 
часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не се заплащат 
предварително осигурителни вноски. Трудови дого-
вори за повече от един ден в периода на извънредното 
положение могат да използват освен регистрираните 
земеделски стопани, и регистрираните тютюнопро-
изводители, за обработка на насажденията и приби-
ране на реколтата от плодове зеленчуци, розов цвят, 
лавандула и тютюн. Запазва се и възможността за 
използване и съответно генериране по електронен 
път на образци на трудови договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу 
предварително заплатени осигурителни вноски.
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопро-

изводители, които ще използват за пръв път Портала 
за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда 
и при регистрацията си в Министерството на земе-
делието, храните и горите са предоставили валиден 
електронен адрес, ще получат автоматично потреби-
телско име и парола за вход в системата. Тези, които 
не са предоставили валиден електронен адрес, следва 
да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да 
им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента 
достъпи до портала остават валидни.
Повече информация за използването на новия обра-

зец на договорите за краткотрайна сезонна селскосто-
панска работа, както и Ръководство на потребителя за 
работа с Портала е публикувана в сайта на ИА „Главна 
инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели 
и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 
114а“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=82 
Ръководството е публикувано и в интернет страницата 
на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, в 
рубриката Дейност 10 - http://innovation.gli.government.
bg/. При необходимост назначени по проекта помощ-
ник-инспектори могат да съдействат на земеделските 
стопани и тютюнопроизводителите за работа със соф-
туера. Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския социален фонд.

До 15-ти май: ЗКПО
Внасяне  на  месечните  

авансови  вноски  за  май  за  
корпоративния  данък  по  
Закона  за корпоративното 
подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от 

производител/ вносител 
на фискални устройства за 
разчетени фискални памети  през месец април.

 2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните техници, имащи 
право да извършват сервизна дейност на произведе-
ните от тях ЕСФП, преминали обучение и получили 
сервизен ключ през месец април.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискал-
ни устройства за издадените свидетелства
за регистрация на фискални устройства, за прекъс-

ване и започване на сервизното обслужване, както и 
за получени уведомления за загубване, повреждане 
или унищожаване на свидетелството за регистрация 
на фискалното устройство през месец април.
До 20-ти май: ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат-декларации пристигания/изпращания за месец 
април 2020 г., за новорегистрираните Интрастат опе-
ратори с възникнало текущо задължение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАЙ 2020г.



ЛЕЧЕНИЕ С БИЛКИ НА ГОРЕЩИ ВЪЛНИ   
Според ново проучване, 

китайска билкова формула 
има възможност да намали 
горещите вълни по време на 
менопауза.
Изследователи от универ-

ситета на Хонконг устано-
вяват, че отвара от смесица 
от китайски билки, нарече-
на Exd намалява горещи-
те вълни при менопауза. 
По-долу даваме линк към 
по-подробен и интересен 
материал за билките против топли вълни и приливи!
Това, което съдържа въпросното Exd е уникална 

комбинация от листа, стъбла и корени на шест различ-
ни лековити растения. Те преминават през специална 
обработка на гранули, като след това се опаковат в 
пакетчета за чай. В проучването, което има за цел да 
докаже, че билките са ефективни срещу симптомите 
на менопауза, са взели участие 108 жени, които са в 
критическа възраст и се оплакват вече от горещи вълни. 
Доброволките са разделени в две групи. Първата пие 
билковата отвара от китайски билки два пъти дневно 
в продължение на 12 седмици, а втората е на плацебо.
След изтичането на този период, се установява, че 

дамите, вземащи от отварата са с намалени показатели – 
горещи вълни  62%. Няма наличие за странични ефекти 
при приемането на китайските билки, като нарушение 
на бъбречната функция, черния дроб и пр. Резултатите 
от проучването са публикувани в The Journal of The 
North American Menopause Society.
Менопаузата е естествен биологичен процес, а не за-

боляване. Макар че е свързана с хормонални, физически 
и психосоциални промени, тя не е краят на младостта 
и сексуалността.

БОЖУРИТЕ: НАЙ-ВАЖНИТЕ
ПРАВИЛА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Грижите за божу-
рите се заключават 
в редовно почист-
ване на плевели-
те, разрохкване на 
почвата, полива-
не и подхранване. 
При правилна под-
готовка на почвата 
в посадъчната ямка 
или в лехите мла-
дите растения се 
развиват нормално 
в първите две години и без допълнителни вещества.
За по-добро развитие на кореновата система почист-

вайте пъпките на младите растения.  Цъфтежът в пър-
вата година, а понякога и през втората е толкова неха-
рактерен, че можете да объркате дори сорта. Младите 
насаждения се поливат обилно, ако в почвата липсва 
влага. За възрастните растения е особено важно овлаж-
няването на почвата през пролетта и в началото на лято-
то, когато растежът е интензивен и се формират цветове, 
а също така и в края на август, когато в растежните пъпки 
се формират елементите на цвета и започва растежа на 
новите корени. Трябва да поливате рядко, но обилно.
На четвъртата година след засаждане божурите се 

разрастват и започват да цъфтят обилно. В това време 
растенията се нуждаят от редовно торене с минерални 
вещества. Божурите са много взискателни към азота, 
нужен им за образуването на голяма вегетативна маса 
и формирането на едри цветове. Нормата зависи от 
типа на почвата, плодородието й, възрастта и фазата 
на развитие на растенията. През пролетно-летния пе-
риод се правят три подхранвания. В ранна пролет се 
внасят 10-15 г азот, 10-20 г калий на едно растение. 
Вторият път се осигуряват вещества в периода на бу-
тонизация, като на едно растение са му нужни по 8-10 
г азот, 15-20 г фосфор, 10-15 г калий. Лятното торене 
се прави 2 седмици след цъфтежа, като се внасят 15-20 
г фосфор, 10-15 г калий на един храст.

ЗАКАЛЯВАНЕ НА РАЗСАДА
ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ НА ОТКРИТО

Отглеждането на разсад в домашни условия и закрити 
съоръжения е свързано със създаване на оптимална сре-
да за развитие на растенията. Рязката промяна на тези 
условия оказва негативно въздействие върху състояни-
ето им. При пресаждане на постоянно място разсадът 
изпитва стрес – страда не само кореновата система, но 
и надземната част. Нужно е време за възстановяване на 
младите растения.
Разликата в интензитета на светлината, температурни-

те условия на почвата и въздуха, теченията и влажността 
водят до нарушаване процесите на обмяна и развитие. За 
да се съкрати времето на адаптиране към новата среда и 
възстановяване е необходимо разсадът постепенно да се 
подготви и приучи към новите условия.
За растенията всички режими са важни – температу-

ра, слънце, влага, вятър и др. За отглеждане на здрав и 
нормално развит разсад е необходимо закаляването да 
се провежда през целия период на израстване и развитие 
на културите в закрити съоръжения, защото така ще се 
приучат по-лесно да живеят на открито, но не винаги 
това е възможно.
Закаляване преди засаждане на открито
Независимо от ус-

ловията на отглеж-
дане (в домашни ус-
ловия, оранжерии, 
парници, временни 
тунелни укрития и 
др.), разсадът обез-
ателно трябва да се 
подложи на предпо-
садъчно закаляване.
За 1-2 седмици (не 

повече) до засаждането на открито температурата на 
въздуха в нощните часове се намалява до 12-14 градуса 
по Целзий за домати, патладжан, пипер и тиквени, а 
по-студоустойчивите култури (зеле, салата айсберг, 
главеста салата) – до 6-8 градуса.
Ако се увеличи периодът на активно закаляване до три 

и повече седмици, ще се затормози нормалното развитие 
и израстване на растенията, което впоследствие ще се 
отрази върху добивите – могат да се намалят до 30%.
Намаляването на температурите за 3-5 дни преди за-

саждане на открито до температурата на околната среда 
е задължително. Разсадът се изнася навън, като времето 
за престой се увеличава постепенно. Ако разсадът се 
отглежда в оранжерия или парник се отваря така, че 
температурата в съоръжението да се изравни с околната.
Едновременно със закаляване на надземните части 

на растенията е необходимо и кореновата система да се 
приучи към по-сурови условия. Заедно с понижаване на 
температурата на въздуха се ограничава и поливането. 
Поливната норма не се намалява, но се увеличават 
интервалите между поливанията. По-продължителните 
периоди на засушаване водят до изсъхване на почвата 
на повърхността, но в зоната на кореновата система е 
по-влажна. Засушаването в отделни случаи се провежда 
като самостоятелно мероприятие, но по-често се явява 
като елемент на комплекса от мероприятия, свързани 
със закаляването на разсада.
Промяната на режимите води до преустановяване на 

израстването на стъблената част на растенията, но за 
сметка на това се разраства кореновата система и лист-
ният апарат, а при зелето листата се покриват с восъчен 
налеп. Много важно е да се ограничи поливането, но 
да не се допуска пресушаване на почвата, защото ще 
започнат да опадат бутоните и тургора на листата ще 
се промени до болезнено състояние, а като цяло ще се 
понижи жизнеспособността на растенията.
Преди пресаждането (1-2 дни) е желателно да се под-

хранят растенията, като за целта се използват: амониева 
селитра, суперфосфат и калиев сулфат в съотношение 
10:40:60 (за 10 л вода се използват съответно по 10, 40 и 
60 г). Може да се използва и NPK – 60-70 г на 10 л вода. 
За подхранване могат да се използват и течни торове. 
Това подхранване е важно, защото съкращава периода 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

АКАЦИЯ – БЯЛА
(ROBINIA PSEUDOCACIA L.) 

Синоними. Бял салкъм.
Разпространение. Вирее из цялата страна, из-
държа на сухи, бедни на азот и киселини почви. 
Отглежда се като културно растение.
BЦветовете, листата 
и кората. Цветовете и 
листата се берат по вре-
ме на цъфтежа. Сушат 
се на сянка и се съхра-
няват на сухо място.
Химичен състав. Цве-
товете на бялата акация 
съдържат етерично мас-
ло, флавоноиди, тани-
ни. В кората се намират даровни вещества.
Действие. Водните извлеци от цветовете при-
тежават температуропонижаващо и отхрачващо 
действие. В по-големи дози действат очистително 
на дебелите черва. Спиртен извлек от млади клон-
чета понижава повишената стомашна киселинност, 
притежава пикочогонно действие и понижава крьв-
ното налягане.
Приложение. Листата и цветовете се прилагат при 
зронхити, трахеобронхити, високо кръвно налягане, 
повишена киселинност на стомашния сок, жлъчно-
каменна болест, невралгии.
Начин на употреба. Половин лъжица изсушени 
цветове се запарват с 500 мл вряща вода. Престо-
яват около 20 мин. Пие се по 1 кафена чашка 2-3 
пъти на ден.
Внимание! Листата и кората на билката са отров-
ни! Лечението се назначава и контролира от лекар, 
като се предпочитат цветовете, които се смятат за 
по-безвредни.

 „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                                                                                                              

Вуте хванал златната рибка. Имал три желания:
- Да умре на комшията кравата.
- Добре...
- Да умре и на другио комшия кравата.
- Добре...
- Да умре и мойта крава.
- Е, що и твойта, бе - попитала рибката.
- Да нема от къде да си купат млеко!!!

- Защо мачкаш толкова упорито празната кутия 
от цигари?

- На нея пише, че тютюна убива!
- Защо тогава не я смачка заедно с цигарите, а?
- На тях нищо такова не пише!

КЮФТЕТА ОТ ТИКВИЧКИ НА ФУРНА
Необходими продукти:

- тиквички - 1 и 1/2 бр.
- яйца - 2 бр.
- сирене - 100 г натрошено
- сол - на вкус
- копър - 3 стръка
- оризово брашно - 100 г
- бакпулвер - 1 ч.л. равна
Начин на приготвяне: За тези вкусни кюфтета от 

тиквички измити тиквички се рендосват на едро ренде. 
Поръсваме с малко сол и оставяме да си пуснат водата. 
В купа се разбиват две яйца с вилица. 
Прибавя се отцедени добре тиквички, натрошено 

сирене, сол и нарязан ситно копър. 
Накрая прибавяме бакпулвера и оризово брашно. 
С вилица се разбърква на гъста смес. 
С лъжица се оформят 6 големи зеленчукови кюфтета 

върху хартия за печене. 
Печем в загрята фурна 180°C около 25 минути или 

докато хване златист загар. 
Изваждаме от фурната и може да сервирате кюфте-

тата от тиквички на фурна с чеснов сос. 
Уникално вкусни са! Добър апетит!

на адаптация и увеличава количеството на оцелелите 
растения след пресаждането до 100%. Някои специ-
алисти предлагат това подхранване да се направи до 
2 седмици по-рано.
Преди пресаждането разсадът трябва да остане на 

открито по цяло денонощие – под открито небе или 
под навес, но навън.
Добре закалените, наторени и подготвени за пре-

саждане растения по-добре се справят със стресовата 
ситуация и активно продължават своето развитие. 
При некачествена подготовка културите изостават в 
развитието си до 10-15 дни, а една част от тях забо-
ляват и загиват.


