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Рамазан байрам води началото си от
624 г. от времето на мюсюлманския
пророк Мохамед. Поверието разказва,
че именно в свещения месец Рамазан
Мохамед е получил от Аллах свещените писания на Корана чрез главния ангел Джебраил (Гавраил).
С този празник завършва месец Рамазан (Рамадан), през който мюсюлманите стават преди изгрев слънце, закусват и до залез слънце не се хранят
и не поемат течности, включително и
вода, пази се „оруч“- въздържание.
Въздържанието се налага от религията, за да може всеки мюсюлманин да
се доближи до състоянието на бедните,
гладните и страдащите хора.
Рамазан е месец на опрощението, покаянието и милосърдието.

По време на постите вярващите трябва
да изпълнят 33 рекята намаз (молитви),
а всяка вечер се организират благотворителни вечери „ифтар“ за бедните.
Религиозният празник е единственият ден, в който на мюсюлманите не е
разрешено да постят. Празникът чества
края на 29 или 30-дневния пост от изгрев до залез слънце по време на целия
месец Рамазан.
Рамазан байрамът е Празник на Рамазан или Празник на говеенето, познат и
като Шекер байрам. Той е важен мюсюлмански празник, наричан също саум.
Празничният ден започва с тържествена молитва, след която вярващите
се поздравяват един друг с думите:
„Ид мубарак!“ (Честит празник!)
В навечерието на празника се раздава

От 26 май се разрешават
индивидуалните и колективните спортни занимания за
деца до 18-годишна възраст
на закрито и на открито.
Тези занимания не трябва да
имат състезателен характер и
трябва да са без публика.
Това е записано в поредната заповед на здравния министър, с която се отпускат
ограничителните мерки в условията на извънредна обстановка, пороредна от COVIDпандемията.
Все още остават забраните за използване на детските
площадки в парковете и градинките, както и такива на
закрито.
Остават в действие и часовете за пазаруване за хората
над 60 години.
зекят ал-фитр или т.н. милостиня, чийто
размер се определя от Главното мюфтийство и се коли агне или коза. Децата
поздравяват своите родители и роднини
и искат прошка от тях.
За мюсюлманите, както Рамазан байрам, така и Курбан байрам, са повод да
покажат благодарността си към Аллах.
Тази година, поради въведената извънредна епидемична обстановка в
страната, свързана с разпространението на COVID -19, празникът беше поразличен. Религиозната мюсюлманска
общност в община Сатовча се съобрази
с дадените препоръки за отслужване на
молитвите на открито, а при невъзможност за провеждане навън, в храмовете

ОКОНЧАТЕЛНО: С ОЦЕНКА ОТ МАТУРАТА
МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА „ПРАВО”

Министерският съвет
отмени приетата през
2017 г. и предстояща
да влезе в сила от новата академична година
Наредба за единните
държавни изисквания
за придобиване на висше образование по
специалността „Право“
и професионална квалификация „юрист“ и
направи промени в сега
действащата наредба.
Необходимостта от
отмяна е вследствие на
решение на Комисията
за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността
за обучение в специалност „Право” само в редовна форма на обучение създава неравно
третиране по признаци „увреждане” и „лично положение”“ спрямо лицата с увреждания и
лицата, упражняващи правото си на труд. До изготвянето на нова наредба от сформирана
за целта работна група в Министерството на правосъдието, ще остане в сила и ще се прилага сега действащата Наредба, като в нея се приемат промени с цел свеждане до минимум
необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища.
С изменението се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да
избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити
по български език и история на България. В настъпилата извънредна обстановка според
своите възможности може да избере друг формат, или след решение на Академичния съвет
да приеме кандидат-студентите и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити по български език и по история.
Предложението е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с
пандемията от COVID-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти
по специалността „Право“ без полагане на присъствени приемни изпити.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

празничната молитва се проведе при
спазване на въведените противоепидемични мерки.
Празнуващите се съобразиха с изискването за социална дистанция и
поздравиха само най-близките си съгласно каноните, с целуване на ръка,
а останалите празнуващи с поздрав от
дистанция съгласно въведените противоепидемични мерки.
Традицията беше спазена, беше отдадено необходимото уважение към религията, същевременно и препоръките
дадени от здравните органи и ръководството на мюсюлманското вероизповедание бяха изпълнени и не се допусна
струпване на много хора на едно място.

ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ!

Мили деца, по случай Международния ден на детето – 1 юни приемете моите най-сърдечни поздравления и пожелания за детство изпълнено с безкрайни игри, много приятели, веселие и смях.
Бъдете здрави, винаги усмихнати и нека лицата ви греят от щастие,
защото Вие сте нашата радост, нашата гордост и нашето бъдеще!
Мечтайте и запазете детското в себе си, въпреки трудните моменти,
които преживяваме в условията на извънредно положение, свързано с
разпространението на COVID-19 в цялата страна.
Всичко ще бъде наред, ние ще бъдем до Вас!
Весел празник!
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча
.

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

областта на околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, политически и
обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание. В сливенския регион се намира
природния парк „Сините камъни”, който заедно с други зони попада под директивата
за птиците по местообитанията. Областта е на второ място в България по значение на
опазване на световно застрашения царски орел. В района се намира и единственото
място в страната, където се струпват млади и неполово съзрели орли. Тук те се хранят
до възраст, до която могат да формират нови двойки. Мястото е от световно значение за
гнезденето на ливадния дърдавец и е значимо за ЕС за опазването на видове, гнездящи в
голяма численост като – черен и бял щъркел, осояд, поен и ням лебед, орел змияр, малък
креслив орел, скален орел и други хищни птици.
6 Юни 2020, Събота,
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов – български поет. През 1961 г. завършва Българска филология в СУ
“Климент Охридски”. Работи като литературен консултант във
вестник „Народна младеж“. От 1968 г. е към писателската група
при ЦС на българските профсъюзи, редактор в отдел „Поезия“
на списание „Пламък“. Първата му публикация е от 1949 г. във
вестник „Сливенско дело“. През 1997 г. получава наградата
„Ив. Вазов“ за цялостното си литературно творчество. Някои
от най-известните му книги са: „Ако нямаше огън“ (1958 г.),
„Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 г.), „Стени“ (1964 г.),
„Живей така, че … Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), „Тетрадка по всичко“ (1980г.), „Отворен кръг“ (1983 г.), „Таванът“
(1983 г.), „Любовна лирика“ (1990г.; 2. изд. 1992г.), „Още съм
жив“ (1993 г.). Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други.

1 Юни 2020, Понеделник,
Първи юни - ден на детето
Международният ден на детето
е честван в много страни по света
води началото си от Световната
конференция по въпросите на
детското здраве, състояла се в
Женева през 1925 година. Според
американските изследователи
датата 1 юни съчетава в себе
си традиции от китайската и
американската история, а не
комунистически, както се счита
в повечето бивши социалистически държави. Причината е, че
комунистическите държави правят празника популярен по цял
свят, но не го измислят. Идеята
се появява още през 1925 година, когато генералният китайски
консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на
празника на лодките- дракони. Това е китайски празник, водещ началото си
от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата
инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна акция в
САЩ, в Европа с. г. се провежда международна конференция по въпросите
на детското здраве. В Женева, също решават да организират благотворителни
инициативи за деца. Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи
на друга инициатива, през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета
на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949
г. в Москва. Така благодарение на съветският призив - една година по-късно
1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.).
На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен
1111Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 5 ɆȿɋɌȺ
ден на децата, но дата не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се
1 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ, ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɢ
ȼɢɫɲɟ / Ʉɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɧɚɭɤɢ
отбелязва като празник.
2 Юни 2020, Вторник,
ȼɢɫɲɟ / ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ –
2 Ɇɨɞɟɥɢɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɨɛɥɟɤ
Ден на Ботев и загиналите за
ɬɟɤɫɬɢɥ, ɨɛɥɟɤɥɨ, ɨɛɭɜɤɢ ɢ ɤɨɠɢ
свободата
3
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɫɟɫɬɪɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ / Ɂɞɪɚɜɧɢ ɝɪɢɠɢ
Всяка година на 2 юни в 12.00
часа сирените в цялата страна
1 ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ, ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ȼɢɫɲɟ / ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
в продължение на три минути
2 ɍɱɢɬɟɥ, ɞɟɬɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ȼɢɫɲɟ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ
оповестяват отдаването на почит
към паметта на загиналите за
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 137 ɆȿɋɌȺ
свободата и независимостта на
15
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
България. На 2 юни 1948 г. точно в
12.00 часа е даден първият сигнал
77 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
за едноминутно мълчание в цялата
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ
ɲɢɜɚɲɤɢ
страна. Денят за всенародна почит
4
ɋɪɟɞɧɨ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
официално се отбелязва от 1901
г., когато на тържествата на връх Вола присъстват живи Ботеви четници.
4
Ʉɪɨɹɱ,ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
От 1953 г. до 1988 г. се чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата
10 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ
против турското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената война,
от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на загиналите за национално и со20 Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
циално освобождение на България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден на Ботев,
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
и на загиналите за свободата на България. Денят на Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на България е обявен е с решение на Минис1
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɋɪɟɞɧɨ
терския съвет от 31 май 1993 г. За първи път се отбелязва през 1884 г. във
3
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Враца и Пловдив.
2
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɭɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
5 Юни 2020, Петък,
Световен ден за защита на
4
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
околната среда
1
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪ
ɋɪɟɞɧɨ
Световният ден за опазване
на околната среда. Чества се от
3
Ɋɚɡɧɨɫɜɚɱ ɧɚ ɯɪɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1973 г. по решение на конферен1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɪɚɡɫɚɞɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
цията на ООН по проблемите
на околната среда, проведена в
1
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Стокхолм през 1972 г. На този
форум е приета Декларация за
ПРИТЧА: КЪРПА С ПЕТ ВЪЗЕЛА
околната среда - първият межВеднъж Буда отишъл при своите ученици с
дународен договор за принцикърпа в ръка. Kрасива копринена кърпа. Всички
пите за екологична защита на
Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната среда вперили очи в кърпата, но никой не видял нищо
(ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в друго, освен красива копринена кърпа.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 29.05.2020 г.

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

След това Буда започнал да връзва възли с
краищата на кърпата. Настъпило пълно мълчание, всички гледали какво прави той. Завързвайки
пет възела, Буда попитал:
– Това същата кърпа, която донесох ли е, или
друга?
Сарипута казал:
– Вие надсмивате ли ни се? Разбира се, че е
същата кърпа.
– Сарипута, помисли още веднъж! Онази кърпа
беше без възли, а на тази има завързани пет. Как
може да е същата?
Едва сега Сарипута разбрал смисъла и казал:
– Разбрах всичко. Макар че кърпата е същата,
сега тя е във възли и прилича на страдащ човек.
– Точно така. Всичко, което искам да ви покажа
е, че човек, който се терзае, по принцип не се
отличава от Буда. Аз съм всичко на всичко кърпа
без възли! ТИ си: кърпа с пет възела. Тези възли
са: Aгресивност. Aлчност. Лъжливост. Неосъзнатост и Егоизъм.
След това Буда казал:
– Сега аз ще се опитам да развържа тези възли.
Кой ще ми помогне да го направя?
Той започнал да дърпа двата края на кърпата
и възлите започнали да стават все по-малки и
по-стегнати.
Някой възкликнал:
– Но какво правите? Така те никога няма да се
развържат! Коприната е толкова тънка, а Вие така
силно я дърпате. Възлите ще станат толкова малки, че ще бъде невъзможно да бъдат развързани.

Буда им казал:
– О, вие отлично разбирате всичко, когато става
дума за кърпата. А защо не можете да разберете
самите себе си? Нима вие не сте в същата ситуация? Вие дърпате своите възли и те стават все
по-стегнати и по-стегнати.
След това попитал:
– Кой ще каже как да се развържат възлите?
Един ученик предложил:
– Отначало човек трябва да се приближи и
да разгледа внимателно как са били завързани
възлите.
Той разгледал кърпата и казал:
– Възлите са били завързани така, че ще
станат по-свободни само, ако ги разхлабим и
като им позволим да станат по-свободни, ще
ги развържем, това не е трудно. Това са прости
възли. – Ученикът взел кърпата и внимателно
развързал възлите. Един след друг.
Буда казал:
– Това беше за днес, вървете да медитирате.
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ДО 100 000 ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ЗА ФИРМИ ПО НОВА МЯРКА

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

От 30 000 до 100
000 лв. безвъзмездна
помощ по нова схема
на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ще получат средните
предприятия, засегнати от карантината.
Това става ясно от публикуваните за обществено
обсъждане документи към процедурата „Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия
за справяне с последиците от пандемията. Общият
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева.
От публикуваните документи става ясно, че допустими до помощта са предприятия с приходи
минимум 3 млн. и максимум 50 млн. лв., които са
претърпели спад от 20% в оборота си в месеца след
1 февруари и до месеца, предшестващ кандидатстването за помощ.
Не се допускат предприятия в несъстоятелност,
ликвидация, виновни за неизпълнение на обществени поръчки, получили неправомерно еврофинансиране, с данъчни задължение и други.
Средният бизнес от сферата на селското стопанство
и рибарството и аквакултурите също не е допустим,
тъй като се финансира по други програми. Изключени са и предприятията от финансовата сфера.
Плащането по проектите на одобрените фирми
може да се извърши в два варианта.
Първият е авансово отпускане на 40% от сумите
и крайно плащане след верификация на разходите.
Вторият вариант е плащане на сумата изцяло в края
на проекта, когато са одобрени фактурите.
След изпълнение на един проект индикациите за
оценката му са нетните приходи от продажбите три
месеца след изпълнението му, както и запазването
на заетостта.
По процедурата е предвидено изцяло електронно
подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020).
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия
за изпълнение и приложенията към тях по процедура
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ се публикуват на интернет страницата
на ОПИК и в ИСУН 2020.

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО МЯРКАТА 60/40 ДО 30 ЮНИ
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе
извънредно онлайн
заседание. На него
правителството и социалните партньори обсъдиха проект
на Постановление за
изменение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта
на работниците и служителите при преустановяване
на работа поради извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Съгласно предложените от Министерството на труда и социалната политика изменения периодът, в който
работодателите могат да кандидатстват за изплащане
на компенсации, се удължава до 30 юни 2020 г.
Компенсациите ще се изплащат за целия период
или за част от него – от 13 март до 30 юни, но за не
повече от три месеца. Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на
работниците и служителите трудово възнаграждение
в размер не по-малък от размера на осигурителния
доход за месец януари 2020 г.
Финансовото обезпечаване на мярката е осигурено
от фонд „Безработица“ на държавното обществено
осигуряване.
Членовете на НСТС обсъдиха също така предложения на социалните партньори за секторни мерки
за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.

СОЛЕНА ГЛОБА,
АКО НЕ ПУСНЕШ ИНСПЕКТОР В МАГАЗИНА

До 6 000 лв. глоба или
имуществена санкция ще
платят собствениците на
магазини, ако не пуснат контролен орган на територията
на обекта при проверка.
Това предвиждат промените в проектозакона на

Закона за храните, които Комисията по земеделие в
парламента прие на второ четене.
Глоба ще има и за този, който не предостави на контролните органи необходимите документи и данни или
възпрепятства изпълнението на служебните им задължения, включително вземането на проби.
При неспазване на хигиенните изисквания в обекти на производители, преработватели и търговци
на храни наказанието е до 4 000 лв., а ако на обекта
извършват дейност лица без необходимата квалификация, глобата е до 2 000 лв.
Народното събрание прие на второ четене и изцяло
нов Закон за управление на агрохранителната верига.
Той предвижда, който пусне на пазара храни от животински произход, за които няма здравна или идентификационна маркировка, го грози глоба от 3 000 до
5 000 лева при първоначално нарушение. При второ
нарушение санкцията става от 5 000 до 7 000 лева.
За едноличните търговци санкциите варират от 7 000
до 10 000 лева при първоначално нарушение. Ако нарушението се повтори, едноличният търговец ще трябва
да плати глоба, която варира от 13 000 до 15 000 лева.
Четири министерства се ангажират с прилагането на
закона. Това са Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването,
Министерството на икономиката и Министерството на
околната среда и водите.
Който възпрепятства контролния орган при осъществяване на дейностите му, се наказва с глоба от
5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от
10 000 до 15 000 лв.
Когато нарушението е на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 13 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение - от 15 000 до 20 000 лв.

К ОЛКО ПАРИ МОГАТ ДА ВИ УДЪРЖАТ
ОТ ПЕНСИЯТА

От пенсиите се правят
удръжки за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален
кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и за възстановяване на неоснователно
получени суми за осигурителни плащания.
Когато пенсионерът има задължение от осигурителни плащания по Кодекса за социално осигуряване
(КСО), което не е погасено в срока на доброволно
изпълнение, могат да му удържат следните суми:
- когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част – или не повече от 42,85 лева;
- когато пенсионерът получава от 300,01 до
400,00 лв. месечно – една шеста част;
- когато пенсионерът получава от 400,01 до
500,00 лв. месечно – една пета част;
- когато пенсионерът получава от 500,01 до
700,00 лв. месечно – една трета част;
- когато пенсионерът получава над 700,01 лв.
месечно – половината .
Вземанията се събират в поредност: задължения
за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и
частни вземания.
Съгласно чл. 88 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определяне размера на удръжката
се взема предвид общата сума от изплащаните пенсии
и добавки, в това число пенсия и други плащания,
отпуснати от чуждестранни осигурителни институти,
ако пенсионерът получава такива, с изключение на
добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО.

ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ВАКСИНАЦИИ НА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ

Въпрос: 1. Разрешени ли са Профилактичните
прегледи и ваксинации на всички пациенти ?
2. От кога са разрешени ?
3. Всеки работен ден ли са разрешени !
Би трябвало профилактичните прегледи и
ваксинациите в пълен обем да са разрешени всеки
работен ден.
Предвид и заповедта на Министъра на Здравеопазването К. Ананиев РД 01-270 /19.05.2020. и
във връзка със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. ,
където на края е вписано :
„ Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен
срок от публикуването й на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването, пред
съответния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс. „
4. А ако заповедите биват обжалвани ?
5. Към дата 18.05. нямаше яснота по въпроса.
Днес не намерих изявление на НЗОК по въпроса.
6. Колеги тълкуват нещата , но законността е
в тълкуванието на Принципала. Специалист ОПЛ

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
МАЙ 2020г.
До 10-ти юни: ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от
организатори на хазартни
игри и от оператори на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга
за проведени през
предходния месец хазартни игри, при които залогът
за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти юни: ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно
или частично) от посредник в тристранна операция)
или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на
изпълнение на територията на друга държава членка
за данъчния период – месец май. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец май изпраща или
транспортира стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка под режим на
складиране на стоки до поискване и/или когато през
този период настъпи промяна, включително замяна на
лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел
„Г“ на VIES- декларацията.
каза в интервю по една ТВ.:”Всички дейности на ОПЛ
са разрешени в пълен обем”.
Отговор от НЗОК: Със Заповед № РД-01124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и
последващи изменения и допълнения на същата, бяха
преустановени профилактичните прегледи по време на
извънредното положение до 13 май 2020 г.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г.
бе обявена извънредна епидемична обстановка в страната,
считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
Във връзка с обявената извънредна епидемична
обстановка, министърът на здравеопазването въведе
със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. редица временни противоепидемични мерки на територията на
Република България.
В същата заповед е уточнено, че дейностите, които не
са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г.,
т.е. изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ могат да извършват плановите детски
и женски консултации, задължителните имунизации
и имунизациите по национални програми, профилактичните прегледи на здравноосигурените лица над
18-годишна възраст, записани в пациентските им листи.
Съгласно Закона за здравното осигуряване, НЗОК
заплаща оказването на дейности от пакета на лечебните
заведения, изпълнители на медицинска помощ, по реда
на Националните рамкови договори. Няма промяна по
отношение на стриктното спазване на изискванията на
НРД за 2020-2022 г. и на индивидуалните договори, в
условията на извънредна епидемична обстановка.
ИЗДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯР Е104
Въпрос: Здравейте, опитах се да изпратя на електронната ви поща euro-rights@nhif.bg попълнен от
мен формуляр S041, който го намерих във вашия
сайт заедно с копие от личната си карта. Става
въпрос, че здравната каса ххххх в Германия изисква
от мен доказателствен документ, че съм си плащал
здравните осигуровки в Република България. За съжаление изпращането беше неуспешно и получих
обратно известие, че електронната поща ви е пълна
и молбата ми за издаване на такъв формуляр така и
не достигна до Вас. Въпросът ми е, къде мога да ви
изпратя формуляра, тъй като в момента се намирам
в Германия и не мога да дойда на място.
Отговор от НЗОК: След като не сте в България, по
заявено Ваше искане чуждата осигурителна институция,
която ще извърши регистрация с Е104/S041, от законова гледна точка е редно да изиска от НЗОК/РЗОК по
служебен път издаването на формуляра - още повече че
тази институция ще събира от Вас дължимите здравноосигурителни вноски.
Принципно формуляр Е104/S041, удостоверяващ
завършени осигурителни периоди в България, може
да Ви се издаде и от Районната здравноосигурителна
каса (РЗОК) по местоживеене, въз основа на подадено
бланково заявление. То е публикувано на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Международни
въпроси“, подменю Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в
различни държави от ЕС“.
Предвид обявените противоепидемичните мерки в
страната, гражданите могат да подават заявления по реда
на европейските регламенти по поща/чрез куриерски
услуги/ на електронните адреси на РЗОК. На интернет
страницата на НЗОК (www.nhif.bg) - меню „Контакти“
са публикувани адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА АРОМАТИЗИРАТЕ
ВСЯКО КЪТЧЕ ОТ ДОМА СИ

Колкото и щателно да почистваме
дома си, колкото и да проветряваме,
в определени кътчета от жилището
се наслагват неприятни миризми,
които пречат на комфорта ни и карат дома ни да изглежда мръсен без
това да е така. За щастие има няколко много хитри и полезни начини
да се справим с лошите миризми
вкъщи без да използваме химикали и вредни препарати.
Освежете хладилника си с ванилия
Един изпитан хитър трик за освежаване и дезодориране на хладилника, в който се наслагват невероятно
много неприятни миризми, е ванилията. Тя може да се
пребори с тежки миризми, като плесенясали зеленчуци,
риба, чесън. За да неутрализирате тези лоши миризми,
напоете памучен тампон с течна ванилия и го оставете на някой рафт в хладилника. Само след около час
ароматът на ванилия ще е изпълнил целия хладилник.
Същото можете да направите и с помощта на сода за
хляб. Тя обаче не оставя допълнителен приятен аромат,
като ванилията, а просто изсмуква всички лоши миризми от хладилника.
Дезодорирайте кошчето за боклук
Много често държим кофата за боклук в кухнята. Така
е много по-удобно да изхвърляме отпадъците от приготвянето на храна и отварянето на различни опаковки.
Кошчето за отпадъци ни е на една ръка разстояние и
изхвърлянето им става бързо и удобно. Лошата миризма,
която обаче е чест спътник на кофата за боклук изпълва цялата ни кухня. Това е изключително неприятно,
защото в кухнята се храним.
За да се справите с този проблем, подредете няколко
слоя вестник или листове от стари брошури на дъното
на кофата. Те ще поемат всички течности, изтичащи
от изхвърлените отпадъци. Върху тях поставете една
мокра кърпичка. Тя ще излъчва приятните си аромати,
докато изсъхне. Това ще помогне да намалите излъчването на лоши миризми от кофата.
Почистете и ароматизирайте съдомиялната с оцет
Ако вашата миялна понамирисва неприятно след
няколко цикъла на употреба и измиване на съдовете,
пуснете един цикъл, като вместо препарат сложите
ябълков оцет. Той има антибактериален и неутрализиращ ефект спрямо лошите миризми в съдомиялната.
Свежият му аромат ще усили допълнително миризмата
на препарата за съдове, който ползвате.
Активен въглен за неутрализиране на всякакви
миризми
Поставете късчета активен въглен на най-миризливите кътчета в дома. Активният въглен има много мощно
свойство да изсмуква всички силни миризми и влагата,
като същевременно предпазва от поява на мухъл.
ФОРМИРАНЕ НА ПИПЕРА –
РАНЕН ИЛИ ВИСОК ДОБИВ
Пиперът е храстовидна култура, при която количеството на плодовете, размерът им, качеството, а също
и периодът на зреене могат да бъдат регулирани чрез
подходящо формиране на растенията. Благодарение
на различните подходи е възможно да се увеличи значително количеството на пипера, но плододаването
да настъпи по-късно или да се радваме на по-ранна
реколта, но по-малко количество. При високораслите
сортове формирането е задължително, но тук целта е
малко по-различна, а също и методите.
Много или рано – изборът е наш
Този подход на
формиране е общовалиден за различните сортове.
С отстраняването
на първите цветове
се дава възможност на растенията
да развият листния
си апарат, а при
нарастването му

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

се отблагодаряват с обилен добив. Съвсем логично
следва и забавяне на периода на плододаване.
Коронният цвят е този, който трябва да се отстрани
най-рано. Това е цветът, намиращ се в основата на
първото разклонение на пипера. Следва появата на
разклонения от втори ред в короната, като в основата
на тези издънки има също по един цвят. Тези цветове
следва да се премахнат.
В резултат на това премахваме три коронни цвята –
един от първи и два от втори ред.
При развитието и израстването на пипера подобни
разклонения могат да се появяват още десетки пъти,
но повече коронни цветове не се отстраняват. При всяко следващо разклонение се появяват по два или три
цвята (зависи от сортовите особености и развитието).
Прилагайки подобно формиране, като отделяне на
три коронни цвята, се дава възможност на растенията
да развиват активно листния си апарат, без да губят
енергия за изхранване на ранните плодове. Добре развитите растения дават повече и по-качествени завръзи.
Времето за прибиране на реколтата ще бъде отложено, ако премахнем три коронни цвята, но количеството на плодовете ще бъде значителни по-голямо,
в зависимост от сорта.
Ако целта е да се получи ранна реколта, то тогава
цветовете не трябва да се отстраняват, но реколтата
при едни и същи условия на отглеждане и един и същи
сорт ще бъде по-оскъдна – има твърдения, че разликата за определени сортове може да бъде двукратна.
Някои специалисти и производители изразяват мнение, че първият цвят задължително се премахва, но е
факт, че една част от сортовете го изхвърлят сами.
За географските региони с късо лято се налага всеки сам да провери двата варианта и да направи изводите от собствения си опит. Иначе всичко е правилно
– много или рано.

К АКВО ДА НАПРАВИТЕ , АКО
ПРЕПОЛИВАТЕ РАСТЕНИЯТА В ДОМА

З а л и ва н е то н а
почвата е най-честата причина за гибелта на стайните
растения. Най-добре е от всичко да
не допускате това,
но веднъж случи
ли се, ще ви кажем
как да се справите
с това. Стъпка 1:
Ако сте залели растението, извадете го от саксията.
Почвата ще е много влажна. Ако корените изглеждат
здрави, завийте ги в хартия или памучна кърпа и оставете водата да попие. Когато кърпата стане мокра,
сложете втора. След като се навлажни и тя, върнете
растението в саксията, желателно е с нова почва или
просушете старата. Не поливайте, докато почвата не
засъхне на 2-3 см.
Стъпка 2: Ако корените са кафяви, почистете пръстта от тях и огледайте. Изрежете кафявата част до
здраво място. След това засадете растение в нова или
изсушена почва. Не поливайте. Ако сте премахнали
прекалено много корени, празнините можете да запълните с почва.
Стъпка 3: Проверете почвата, сменете я, ако мирише
на гнило и плесен.
Стъпка 4: За да избегнете последващо заливане, научете повече за изискванията на съответното растение
към условията на отглеждане.
Стъпка 5: Купете си измерител за влажността на
почвата. Това не са скъпи прибори, но са много полезни. Те имат скала от 1 до 10, където 1 е абсолютно
суха почва, а 10 е много мокра. Влажността на почвата
можете да проверите и като боднете пръст или молив
в почвата. След като го извадите, ако е сух, то значи
почвата е напълно изсъхнала.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЛАВАНДУЛАТА МАСЛО НА КОМУНИКАЦИЯТА
Лавандулата ни дава
свободата да споделим
истинското си Аз с
другите, да се изразяваме с думи и да преодолеем страха от разкриване на истинските
си мисли и чувства. Tя
се отнася към дълбоко
заложения страх да покажем себе си, който блокира
всички форми на себеизразяване и ни кара да се
затваряме все повече. В подобни случаи дори и да
има действия, те не са свързани с душата и сърцето.
Лавандулата освобождава напрежението, резултат от
страха да се покажат истинските чувства.
Лавандуловото масло се добива от цветовете чрез
парна дестилация.
То действа кръвоспиращо, антиалергично, спазмолитично, антибактериално, възстановяващо,
успокояващо. Стимулира сърдечната дейност. Антидепресант. Съчетава се добре с масло от салвия
(градински чай), див портокал, тамян.
Как да прилагаме маслото от лавандула?
Алергия, Сенна хрема
Можете да го приемате в комбинация с лимон и
мента. Вдишайте всяко от маслата едно след друго
от дланите.
Безсъние
Локално се втрива върху ходилата. Ароматизирайте
стаята, в която спите.
Белези. Изгаряния. Мазоли. Порязване. Рани.
Слънчево изгаряне.
Локално на засегнатия участък.
Въшки в косата
Смесване в стъклена спрей бутилка с вода и пръскане на косата.
Главоболие. Мигрена
Вдишване от дланите или шишенцето. Локално се
втрива върху слепоочията и шията.
Подобряване на концентрацията
Ароматизирайте стаята с масло от лавандула в комбинация с етерично масло от ветивер.
Мускулна треска. Навяхване. Ужилване от насекоми
Поставете локално върху засегнатия участък.
Скърцане със зъби. Стрес
Локално върху сърдечната област и врата. Вдишване
от дланите.
Суха кашлица
Локално върху гърдите
Хипертония
Локално от вътрешната страна на китките и на
сърдечната област. Вътрешен прием

КАРТОФИ С БЕКОН И КАШКАВАЛ НА ТИГАН

Продукти: 1 кг картофи, 300 г бекон, 150 – 200г
настърган кашкавал, 4
скилидки стрит чесън,
няколко стръка зелен лук,
сол, черен пипер на вкус
Приготвяне: Картофите
се обелват и нарязват като за
картофена салата. Сварете
ги в подсолена вода, но не напълно. Прецедете ги от
водата. В добре загрят дълбок тиган с няколко капки
мазнина, запържете до златисто нарязания на по-едро
бекон, след което го отделете в чиния. В същата мазнина
сложете картофите заедно с чесъна. Когато картофите
станат леко златисти може да върнете бекона, да добавите нарязания лук, сол, черен пипер на вкус и да поръсите
с настъргания кашкавал. По желание може да запечете
във фурната или да изчакате на котлона кашкавалът да
се разтопи и да сервирате.
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!

- Позволявам си да Ви напомня, г-н Съдия, че
през лятото спасих съпругата Ви от удавяне - казва
подсъдимият.
- А оттогава други престъпления извършили ли сте?
Палачът пита осъдения на смърт:
- Какво е последното Ви желание?
- Да изпия бутилка шампанско.
- Добре. От коя година?
- От 2050-та.
- Ало! Обаждаме се от зоопарка. Тъща ви падна
при крокодилите.
- Чии са крокодилите?
- Наши са.
- Вие си ги спасявайте тогава!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

