
ВДИГАТ ПОМОЩТА ЗА
ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ОСМОКЛАСНИЦИ 

Еднократната помощ, 
която се дава на роди-
тели в нужда на първок-
ласниците, ще е 300 лв. 
от учебната 2021/2022. 
В средносрочната три-

годишна прогноза е за-
писано, че тя вече ще е 
без подоходен критерий.
Досега тя беше 250 лв. 

и се даваше само, ако до-
ходът на член от семей-
ството е 450 лв.
Същото увеличение 

ще има и за новата по-
мощ за осмокласниците, 
която новина беше анон-
сирана на 1 юни.
Продължава проектът 

„Родители в заетост“.
Той осигурява детегледачка на родители в отпуск по майчинство, на които 

предстои да се върнат на работа и децата им не са записани в ясла или детска 
градина. 
Проектът включва и търсещи работа безработни родители, чиито деца не са в 

детско заведение, както и върнали се на работа многодетни родители със записа-
ни в детско заведение или училище деца.
Грижата за деца от 0 до 5 г., които не посещават ясла или градина, може да се 

полага до 8 ч. За деца от 0 до 12г. на многодетни родители, които ходят в детски 
заведение или на училище – до 4 ч.
Той ще обхване 5400 родители, а по него се очаква да се назначат около 6000 

безработни. 
Заради интересът на програмата е предложено увеличение на бюджета от 35 на 

50 млн. лв., като се очаква одобрение от ЕС.

15 - 21 юни 2020г., година (XVI), 24 /759

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

Вече 15 години Община Сатов-
ча издава свой собствен вестник 
– „Вестникът на община Сатовча“. 
Вестникът е седмичник и излиза 
в тираж от 1500 броя. От създава-
нето си досега се разпространява 
безплатно в 14-те населени места 
от Общината, а също и извън нея. 
Вестникът го има и в електронен 
вариант, за да бъде достъпен за 
читателите ни, а и да достигне до 
нашите сънародници от чужбина. 
Публикува се в сайта на Общината, 
като има свой собствен раздел. 
При създаването на вестника 

Кметът на Общината д-р Арбен 
Мименов възложи на  редакцион-
ният екип задачата  да подготвяме 
и публикуваме материали и инфор-
мация, която е полезна и интересна 
за жителите на община Сатовча.  
Да ги информираме за предпри-

етите от общинското ръководство 
инициативи, проведени и предсто-
ящи събития, за приети решения на 
Общинският съвет, за новостите в 
законодателството, както и касаеща 
ги интересна и полезна информация.
Радваме се на читателски инте-

рес, което е и показател за това, 
че успяваме да постигнем поста-
вените от Кметът на общината високи изисквания за достъпност и полезност на 
публикуваните материали, за това, че успяваме да задържим вниманието им към 
изданието, за това, че се стараем да оправдаем даденото ни доверие.
Като редакционен екип, приемаме забележките, които споделяте с нас, стараем 

се да се поучим от грешките си, затова сме благодарни на онези читатели, които 
градивно ни критикуват. 
Благодарим на всички участвали в редакционният ни екип през годините назад: 

Венцислав Тюфекчиев, Инцафка Укова, Яна Джинева, Айше Джуджева, Фатме Ра-
мадан, Емине Дренкова, Кирил Караколев, Динко Кумбаров и Димитър Джамбазов. 
С благодарност и към Кметът на община Сатовча д-р Мименов за това, че повярва 
в нас като редакционен екип, че ни даде възможност да покажем, че можем, макар 
и новобранци в начинанието да се справим с възложената ни задача да издаваме 
местен вестник. Благодарим!

Промяната се въвежда в подкрепа 
на мерките за социално дистанциране, 
за да се избегнат опашките пред КАТ
Крайният срок за регистриране без 

санкции на газовите уредби, които са 
монтирани допълнително в автомо-
билите, се удължава с шест месеца - 
от 29 май до 30 ноември тази година.
Промяната влезе в сила  на 26 

май, с публикуването в „Държавен 
вестник“ на допълнение в Наредба 
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, 
отчет, спиране от движение и пус-
кане в движение, временно отнема-
не, прекратяване и възстановяване 
на регистрацията на моторните 
превозни средства и ремаркета, те-
глени от тях, и реда за предоставяне 
на данни за регистрираните пътни 
превозни средства.
Според допълнителния текст 

срокът, в който собственикът на 
превозното средство е длъжен да 

заяви промяната на данните за 
вида на горивото, настъпила след 
монтирането на уредба в превозно-
то средство, позволяваща работата 
на двигателя с втечнен нефтен газ 
- пропан-бутан, или сгъстен приро-
ден газ, който изтича или е изтекъл 
до 29 май 2020 г., се удължава до 
30 ноември 2020 г.
Проверки за регистрирането на 

допълнително монтирани газови 
уредби накара много собствени-
ци на автомобили да се наредят на 
опашки пред КАТ в края на зимата, 
като периодът съвпадна с първите 
случаи на коронавирус у нас.
С въвеждането на извънредното 

положение срещу пандемията от 
COVID-19 изпълнителната власт 
обяви, че срокът ще бъде удължен 
достатъчно, за да се избегне струп-
ването на много хора и нарушава-
нето на социалната изолация. 

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ИМАТЕ ЛИ
НЕПЛАТЕНИ ФИШОВЕ 

Тръгват две нови услуги в Системата за електронно връчване 
В Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ )- https://

edelivery.egov.bg/ на Държавна агенция „Електронно управление“ са 
достъпни две нови справки на МВР за физически лица. 
Едната е за проверка на задължения по фиш за извършено нарушение 

по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането.
Гражданите имат възможност да направят и втора справка за про-

верка на всички налични незаплатени документи за извършени нару-
шения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застрахо-
ването, на лице, по номер на Свидетелство за управление на моторно 
превозно средство, ЕГН или Личен номер на чужденец. 
Достъпът до ССЕВ се извършва с Квалифициран електронен под-

пис (КЕП), облачен КЕП или ПИК на НОИ.



20 Юни 2020г., Събота,
 Световен ден на бежанците
 Отбелязва се от 2001 г. с резолюция A/ RES/55/76 

на Общото събрание на ООН от 4 декември 2000 г. 
по повод 50-годишнината от подписването на 28 юли 
1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла 
в сила на 22 април 1954 г. На същата дата от 1975 г. 
до 2000 г. с решение на Организацията за африканско 
единство (от 9 юли 2002 - Африкански съюз) се е 
отбелязвал Денят на африканските бежанци.

21 Юни 2020г., Неделя,
 Лятното слънцестоене в Северното полукълбо
 Слънцестоене се нарича времето, когато Слън-

цето пресича най-отдалечените точки на небесния 
екватор. Видимият път на Слънцето по небесната 
сфера се нарича - еклиптика дължината на екли-
птиката е 360°, земната година има ~365 дни - т.е. 
Слънцето се движи по еклиптиката с около 1° на 
ден. Точките, където еклиптиката пресича небес-

ния екватор правят денят и нощта да са еднакво дълги - тези слънцестояния се наричат 
равноденствия. Има лятно и зимно слънцестоене - т.е. най-дългия или най-краткия 
ден. В северното полукълбо настъпва зимното слънцестоене на 21 декември или 22 
декември и тогава там е най-краткият ден (и най-дългата нощ), а лятото - 20 или 21 
юни и тогава там е най-дългият ден (и най-краткия нощ). В южното полукълбо по 
тези дати са съответно, лятно и зимно слънцестоене. В умерените географски ширини 
до лятното слънцестоене Слънцето непрекъснато расте т.е. изкачва се над хоризонта, 
на този ден то спира и променя своята посока, започва да се спуска докато настъпи 
зимното слънцестоене, когато пак спира. От векове в Деня на лятното слънцестоене 
хиляди хора се събират в района на 5000-годишните мегалити край Стоунхендж, за да 
отпразнуват най-дългия ден на годината. Мнозина са убедени, че действат магически 
сили, които влияят върху човешките възможности.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Хаджидимово,

Ви предоставя кратка анотация, относно същността на приемната грижа,
с цел популяризирането й сред обществеността.

ПРИЕМНА  ГРИЖА
1. Какво представлява приемната грижа?
Приемната грижа е семеен тип грижа, която дава възможност на приемните родители 

да се грижат за детето на другите хора в собствения си дом за определен период от време.
2. Какво е приемно семейство?
Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете 

за отглеждане и възпитание съгласно Договор.
3. Кой може да бъде приемен родител?
Приемен родител може да бъде лице:
• Семейно или необвързано;
• Със стабилна и безопасна семейна среда;
• Със собствено жилище или жилище под наем;
• Безработен или работещ;
• Способно да работи в партньорство със социалните работници и специалисти.
4. За да бъдете приемен родител и необходимо:
• Да сте клинично здрав;
• Да не сте осъждан;
• Да не сте лишаван от родителски права;
• Да нямате алкохолни и наркотични зависимости;
• Да обичате децата и да умеете да общувате с тях.
5. Каква подкрепа получават приемните семейства?
•Приемните семейства получават ежемесечна семейна помощ за нуждите на детето, 

която се определя от възрастта на детето и гарантирания минимален доход /ГМД е в 
размер на 75 лв./ за страната;

- 0-7 години - 3 х ГМД - 225 лв.
- 7-14 години - 3.5 х ГМД - 262.50 лв.
- 14-18 години,а ако учи- до завършване на средно образование,но не повече от 20 - 

годишна възраст - 4 х ГМД - 300 лв.
• Професионалните приемни семейства, освен месечна помощ получават и месечна 

заплата, размерът на която се определя както следва:
- При настаняване на 1 дете 150 % от минималната работна заплата - 765 лв.
- При настаняване на 2 деца - 160 % от минималната работна заплата - 816лв.
- При настаняване на 3 деца - 170 % от минималната работна заплата - 867лв.

Н О В И Н И
15 - 21 юни 2020г., брой 24

15 Юни 2020, Понеделник,
Световен ден на вятърната енергия 
Отбелязва се от 2007 г. първоначално 

като европейски ден, а от 2009 г. като све-
товен - в над 40 държави, по инициатива 
на Европейската асоциация за вятърна 
енергия и на Световния съвет за вятърна 
енергия, за да се акцентира върху значе-
нието на вятъра като източник на чиста 
енергия, която не вреди на околната среда. 
Световен ден срещу насилието над възрастните хора

 Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на 
организацията Международна мрежа за предо-
твратяване на насилието над възрастните хора с 
подкрепата на Световната здравна организация. 
Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на Общото 
събрание на ООН от 19 декември 2011 г. От 
Националната федерация на възрастните хора 
НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата 
с възрастни може да има различни форми - 

физическо, психологическо или емоционално, сексуално, финансово или 
пренебрежително отношение. Злоупотребата с възрастни е единично или 
повтарящо се действие или липса на необходимото действие, което се случва 
в каквито и да е било взаимоотношения, където е имало очакване за упование 
и която води до нараняване, до беда и нещастие с възрастния. Дефинирано 
Reguе, че тя обхваща освен взаимоотношенията в семейството и онези взаи-
моотношения, които се случват и в местата за грижи на възрастните (в това 
число и здравни), независимо дали тези грижи са формални или неформал-
ни. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се случва в институциите, на 
работните места, на улицата и т.н., тоест –на всяко място, в което може да 
има злоупотреба - поради беззащитността или доверчивостта на възрастните. 
Статистиката показва, че 4% от възрастните, живеещи в собствени жилища, и 
30% - пребиваващи в институции, са жертви на злоупотреба. Злоупотребата с 
възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права на ЕС, който 
признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим 
живот и да участват в социалния и културен живот на Общността. 47 % от 
гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори наси-
лието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. 
Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото населението 
на ЕС застарява и все повече и повече хора ще зависят от професионални 
грижи или от тези - на близките си, и бъдат уязвими от пренебрежение или 
малтретиране. 

17 Юни 2020г., Сряда,
 Световен ден за борба със сушата и 

настъпването на пустините
 Чества се от 1995 г. с резолюция A/

RES/49/115 на Общото събрание на 
ООН от 19 декември 1994 г. Годишнина 
от подписването в Париж, Франция, на 
Международната конвенция на ООН за 
борба срещу настъпването на пустините 

/1994/, влязла в сила на 26 декември 
1996 г. 

18 Юни 2020г. Четвъртък, 
Най-голямо поражение за Наполеон 

(Ватерло)
Наполеон претърпява последното си и 

най-голямо поражение на 18 юни 1815 
г. в битката при Ватерло. Френската 
армия е разбита от обединените сили 
на Англия, Германия и Холандия под 

командването на Уелингтънския херцог Уелингтън и генерал Герхард фон 
Блюхер. Повратен момент в съвременната история, довел до драстични про-
мени и на днешните политически граници в Европа, с битката при Ватерлоо 
завършват Наполеоновите войни, а името на тогавашното белгийско селце 
и става символ на съкрушително поражение. Ватерло (на френски Waterloo) 
се намира в Централна Белгия, провинция Валонски Брабант и в наши дни 
вече се счита за предградие на Брюксел, тъй като се намира на около 15 км 
южно от центъра на града. Населението му е около 29 300 души (2006 г.). 

19 Юни 2020, Петък,
 Световен ден на детския футбол
 Отбелязва се с решение на Фонда на ООН за 

подпомагане на децата (УНИЦЕФ) и Международ-
ната футболна федерация (ФИФА), подписано през 
2001г., за да се привлече вниманието на децата и 
младежите към спорта. 

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

Животът е толкова динамичен, че понякога 
попадаме в капана на цялата тази динамика, 
забравяйки за себе си. Това може да има нега-
тивни последствия за личността ни. Започваме 
да изпитваме апатия към любимите ни неща, 
проявяваме завист, не виждаме път пред себе 
си. Хубавото е, че сме заобиколени от мъдрости 
и вдъхновения, които ни помагат да преоткрием 
себе си.
В рубриката ни „Притч“ споделяме петте спо-

разумения на дон Мигел Руис. Те са точно онази 
формула, която ни зарежда с позитивизъм.
Бъди безупречен в словото си
Използвайте силата на словото само в услуга 

на истината и любовта. Говорете по същество. 
Казвайте само това, което имате предвид. Из-
бягвайте да употребявате словото по какъвто и 
да било начин срещу себе си или срещу другите.
Не приемай нищо лично
Нищо от това, което другите правят, не е заради 

вас. Всичко, което те вършат или говорят, е про-
екция на собствената им реалност, на собствения 
им сън. Когато сте имунизирани срещу чуждите 
мнения и действия, вече няма да бъдете жертва 
на ненужно страдание.
Не прави предположения
Намерете куража да задавате въпроси и да 

изразявате точно онова, което наистина искате. 
Общувайте с другите ясно, за да избегнете недо-
разумения, негативни емоции и проблеми. Дори 

това единствено споразумение има силата да 
промени изцяло живота ви.
Винаги прави най-доброто, на което 

си способен
Вашето „най-добро“ ще се променя във всеки 

един миг — ще бъде различно, когато сте здрави и 
когато сте болни. Независимо какви са обстоятел-
ствата обаче, правете най-доброто, на което сте 
способни, и така ще се спасите от самокритиката, 
самосъжалението и самобичуването.
Бъди скептичен, но се научи да слушаш
Не вярвайте на себе си и не вярвайте на никой 

друг. Използвайте силата на съмнението и поста-
вяйте под въпрос всичко, което чувате: Така ли 
е наистина? Вслушвайте се в намерението зад 
думите и ще се научите да разбирате тяхното 
истинско послание.

ПРИТЧА: ПЕТТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ – ПЪТ КЪМ ЩАСТИЕТО
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ДФЗ ПРИЗОВАВА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ И ОТПРАВЯТ

ЗАПИТВАНИЯ ПРЕЗ СЕУ
ДФ „Земеделие“ 

призовава всички 
кандидати по схеми-
те и мерките на ди-
ректните плащания, 
и най-вече бенефи-
циентите по мярка 
11 „Биологично зе-
меделие” от ПРСР 
2014-2020 да се ре-
гистрират в Систе-
мата за електронни 
услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Там всеки може 
да получи своевременна справка по всички въпроси, 
свързани с възникнали казуси и с поети ангажименти.
Припомняме, че преди дни 3 177 биопроизводители 

получиха над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) за Кампания 
2019 по мярка 11. На близо 400 кандидати обаче, суб-
сидията бе редуцирана поради открити несъответствия 
между декларираните данни и въведената информация 
от контролиращите лица в био регистъра на МЗХГ.
От горепосочените биопроизводители над 200 оста-

наха без преведени средства, защото не спазиха основ-
ния си ангажимент - до 30 октомври на петата година от 
ангажимента си да представят писмени доказателства 
за произведената от тях продукция или сертификат. 
Обръщаме внимание, че ДФЗ проведе множество 
срещи със сертифициращите фирми и представители 
на биологичните асоциации, инициира удължаване 
на срока в наредбата за издаване и предоставяне на 
биологичните сертификати и изпрати напомнителни 
писма на всички кандидати.
ДФ „Земеделие“ приканва биопроизводителите, ко-

ито не са получили субсидии за Кампания 2019 г., да 
влязат в контакт с контролиращите лица, да проверят 
заредените данни в био регистъра и при необходимост 
да ги коригират. След последващи проверки за нали-
чие на липсващите данни в био регистъра, ДФЗ ще 
прекалкулира и оторизира субсидиите на изрядните 
кандидати.
Припомняме, че СЕУ е достъпна след индивидуална 

регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил 
е необходимо да подаде заявка за регистрация на по-
требител, след което да се яви в Областна дирекция 
на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да 
бъде активиран.
До момента в СЕУ са регистрирани 19 792 земедел-

ски стопани, от които 8 271 са станали потребители 
от началото на 2020 г. По време на активния период за 
очертаване на площите за Кампания 2020 ежедневно 
постъпваха около 100 запитвания на ден, на които екс-
пертите от директните плащания или от звено ИСАК, 
отговаряха своевременно - в зависимост от естеството 
на запитването.
При влизане в СЕУ кандидатите на ДФЗ могат да се 

запознаят с разработените помощни указания: „Ръко-
водство за работа“ и „Видео ръководство за работа“. 
Те са поместени в основното меню на сайта „Обратна 
връзка и помощ“, където се намира и подменюто „Въ-
проси и мнения“.
Актуална информация по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ може да бъде получена и на горещия те-
лефон - 02/81 87 203.

НАП ЩЕ ЗАПЕЧАТВА ОБЕКТИ САМО НА
ДОКАЗАНО НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ТЪРГОВЦИ 
Националната агенция за приходи-

те (НАП) актуализира указание към 
служителите си за налагане на при-
нудителната административна мярка 
„Запечатване на търговски обект“.
Липсата на реквизити във фискал-

ните бонове, несъхраняването в тър-
говските обекти на паспорт на касовите апарати или 
проблеми във връзката при предаване на данни към НАП 
няма автоматично да водят до незабавно запечатване 
на търговския обект, е записано в указанието. Мярката 
ще бъде налагана след изследване не само на конкрет-
ното констатирано при проверката нарушение, но и на 
цялостното данъчно поведение на дадения търговец и 
само в случаите на доказана недобросъвестност.
В указанието на НАП се съдържат конкретни кри-

терии, които да се имат предвид от служителите на 
данъчната администрация при преценката за т.нар. 
предварително изпълнение на запечатването на обекти 
и определяне на продължителността му. Сред тях са 
тежестта и евентуална повторност на извършеното нару-
шение, тип и големина на търговския обект, установена 
значителна разлика в касовата наличност и др. Освен 
това, в акта, постановяващ разпореждане на предвари-
телно изпълнение на мярката, трябва да са изложени 
съответните мотиви за всеки конкретен случай. До не-
забавно запечатване ще се стига, ако отлагането води до 
липса на въздействие на мярката, например при сезонна 
дейност, временна дейност (панаир, изложба, концерт) 
или при липса на фискално устройство в обекта. Основ-
ният довод за това е, че при предварително изпълнение 
следва да се търси баланс между държавния интерес и 
интереса на лицето, т.е. извършването на нарушения не 
следва да ощетява фискалната политика, но и мерките, 
които взима държавата, не следва във всеки случай да 
водят до спиране работата на проверяваното лице.
Промяната на указанието е в резултат на обществен 

дебат с участието на експертите на НАП и най-големите 
браншови организации в страната. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ПО ПРОТОКОЛ 
Въпрос: На 26.04.2016г. във ххх ми бе направена 

трансплантация на черен дроб. От тогава получавам с 
протокол две лекарства - тенофовир /профилактично 
за хепатит/ и сертикан /имуносупресор/. Протокола 
за тенофовира е до 22.05.2020г., а този за сертикана - 
до 15.05.2020г. На 23.04.2020г. взех за последен /шести 
път/ двете лекарства по тези протоколи т.е имах 
лекарства до изтичането на протоколите и издаване 
на нови. Процедурата по издаване на нови протоколи 
е в рамките на 15 - 20 дни, поради необходимостта 
от задължителни изследвания след прием във ххх. 
Естествено нямаше как да постъпя там през месец 
април. На 20.05.2020г. от РЗОК ми потвърдиха, че 
протоколите са служебно продължени и мога да по-
луча лекарствата от аптеката. На 20.05.2020г. от 
аптеката приеха рецептата и направиха заявка за 
доставянето им. На 22.05.2020г. ми се обадиха и казаха, 
че има ново разпореждане и не могат да ми дадат ле-
карствата, тъй като срока на протоколите ми е след 
13.05.2020г. Имам потвърдена дата за прием във ххх 
на 03.06.2020г. От така създалата се обстановка /тип 
„Параграф 22“/ у мен възникнаха следните въпроси, за 
чиито отговори моля да ми помогнете:

1.Как точно можеше да стане да постъпя във ххх, да 
ми направят изследвания и да ми дадат нови прото-
коли от 13.05 до 20.05. 2020г., при положение че само 
резултатите излизат след около 5 дни?

2.Как някой установи, че по време на извънредното 
положение съм достатъчно забогатял, та да мога 
да си купя сертикан за 840лв. /ако изобщо може да се 
закупи на свободна продажба/ и тенофовир за 161лв. и 
защо не ми се полагат, при положение, че и до днес, на 
62 години, всеки месец си плащам здравна осигуровка?

3.Някой наясно ли е какви са последиците, ако в про-
дължение на един месец не се приема имуносупресор 
след трансплантация?
Отговор от НЗОК: Съгласно § 21 от преходните и 

заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките 
и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г., и за преодоляване на последиците, срокът на 
валидност на протоколите за скъпоструващо лечение 
на хронично болни пациенти, който е изтекъл по време 
на извънредното положение, се удължава служебно от 
Националната здравноосигурителна каса за времето на 
извънредното положение и два месеца след неговата от-
мяна при условия и по ред, определени от Националната 
здравноосигурителна каса.
Съгласно горецитираната разпоредба служебно се 

удължава срокът на валидност на протоколите (по образец 
„Протокол за предписване на лекарствени продукти, за-
плащани от НЗОК/РЗОК“), изтичащи по време на извън-
редното положение, т.е. от 13.03.2020 вкл. до 13.05.2020г. 
вкл. Валидността на тези протоколи е удължена служебно 
за времето на извънредното положение и 2 месеца след 
неговата отмяна, т.е удължаването е до 13.07.2020 г.
Ако срокът на валидност на даден протокол е изтекъл 

на/след 14.05.2020 г., същият не се удължава служебно. 
В този случай, с пълното съдействие на договорните 
партньори на НЗОК, здравноосигуреното лице следва 
да подготви документация по издаване на нов протокол 
за продължаване на терапията (в т.ч. клинична оценка, 
лабораторни и инструментални изследвания). В тези 
случаи се издава нов протокол по общия ред, предвиден в 
Националния рамков договор за медицинските дейности 
(НРД за МД) за 2020-2022 г.

КАКВИ ПРОМЕНИ ГОТВЯТ В НАРЕДБАТА 
ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ  

Държавата и бизнесът са постигнали консенсус за 
редица промени в проекта за промяна на спорната 
Наредба Н-18 за касовите апарати. 
Експертите на НАП са разгледали общо 105 пред-

ложения на бизнеса, като две трети от тях са приети, 
коментират от министерството.

 Миналия месец  се коментираше намаляване на 
ДДС за ресторантьорите, след приемането на бе 
оповестено, че влизането в сила на новата Наредба 
Н-18 ще стане от 1 март 2021 г.

 От съобщението на НАП сега се разбира, че консен-
сус почти е постигнат, след като държавата се е съгла-
сила да приеме голяма част от исканията на бизнеса. 
Предстои текстовете да бъдат допълнително обсъдени 
преди публикуването им за обществено обсъждане.

 В новите предложения е заложено удължаване на 
срока преди блокиране на фискалните системи в да-
ден търговски обект, облекчени са реквизитите, които 
трябва да съдържат фискалните бонове, създадена е 
напълно нова регулация на т.нар. „медицински соф-
туер“ и е въведен удължен срок на работата в тестови 
режим - все неща, за които представителите на бизнеса 
настояваха дълго време. 
Ресторанти и магази-

ни няма да бъдат запе-
чатвани за дребни на-
рушения като например 
разминаване с няколко 
лева между отчетения 
оборот и парите в ка-
сата, е едно от облекче-
нията. От Национална-
та агенция за приходи 
(НАП) са написали специални указания в кои случаи 
ще бъдат запечатвани търговските обекти.
При проверки на хора от НАП в медицински заведе-

ния данъчните ще имат достъп до данните за плащани-
ята, отчетени в софтуера за управление на продажбите, 
но не и до здравна информация, т. е. до данните за 
болестите на хората, предвиждат част от промените.
На срещата е била изтъкната и работата по специ-

ализирания интернет сайт за Наредба Н-18, който ще 
бъде пуснат в помощ на търговци, разработчици на 
софтуер и потребители.
За намеренията да бъде създадена интернет плат-

форма за регулациите, които ще бъдат наложени чрез 
Наредба Н-18 НАП разкри още в края на февруари.
Изпълнителният директор на НАП изтъкна, че 

срещите с бизнеса ще продължат и другата седмица.
 

КАКВИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НИ ДЪЛЖИ
ФИРМАТА ПРИ СЪКРАЩЕНИЕ  

Работодателят тряб-
ва да плати обезщете-
ние и за неизползван 
платен годишен отпуск
Работодателят дъл-

жи обезщетения на 
работника си, когато 
прекрати трудовия му 
договор на основание 
чл. 328, ал. 1, т. 2 (съ-
кращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса 
на труда (намаляване на обема на работа).
И при двете основания прекратяването на договора 

става с предизвестие и ако работодателят не спази срока 
на предизвестието, възниква право на обезщетение по 
чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие).
При оставане без работа в резултат на прекратяването 

възниква право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.
Обезщетението се изплаща от работодателя на работ-

ника или служителя, който е останал без работа или е 
постъпил на работа след прекратяването с по-ниско 
трудово възнаграждение.
Обезщетението е в размер на брутното трудово 

възнаграждение на работника или служителя за вре-
мето, през което той е останал без работа, но за не 
повече от 1 месец. 

 С акт на Министерския съвет, с колективен трудов 
договор или с трудовия договор може да се предвижда 
обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работ-
никът или служителят е постъпил на работа с по-ниско 
трудово възнаграждение, той има право на разликата 
за същия срок. По реда и при условията на чл. 224 от 
КТ работодателят дължи обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск.
Ако ви съкратят и по двата члена имате право на 

пълно обезщетение от Бюрото по труда. То е в размер 
на 60% от средномесечното ви възнаграждения за 
последните 24 месеца.
Или сумата от последните ти 24 заплати за последните 

последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи 
средномесечното възнаграждение.
След това тази сума се разделя на 21 работни дни, 

за да се намери среднодневното ти възнаграждение 
за този период. 
Например - Ако сте получавал всеки месец по 1 

100.00 лв. брутно възнаграждение (вкл. клас за про-
служено време, всички осигуровки и данък), то за 
последните 24 месеца сумата от възнагражденията 
ти ще е 26 400 лв., а средномесечното ти възнаграж-
дение за периода – 1 100 лв.
Среднодневното ти възнаграждение за този период 

ще е:  1 100лв. / 21 дни = 52.38 лв.
Дневното парично обезщетение за безработица е в 

размер на 60% от среднодневното ти възнаграждение 
(или среднодневния ти осигурителен доход, но не повече 
от максималния осигурителен доход 3 000.00 лв.), върху 
което са внесени (или са дължими) вноски за фонд „Без-
работица“ за последните 24 календарни месеца, пред-
хождащи месеца на прекратяване на осигуряването ти.

До 15-ти юни: ЗКПО
Внасяне  на  месечните  

авансови  вноски  за  юни  
за  корпоративния  данък  
по  Закона  за корпоратив-
ното подоходно облагане.
Наредбан№ Н-18 от 

13.12.2006 г.
1.Подаване на данни от  

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

2. Подаване на данни от производител/вносител на 
фискални устройства за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дей-

ност на произведените от тях ЕСФП, преминали обу-
чение и получили сервизен ключ през месец май.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец май.
До 20-ти юни: ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
май 2020 г., за новорегистрираните Интрастат опера-
тори с възникнало текущо задължение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАЙ 2020г.



ПЕТ ПРАВИЛА ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО
ЗАХРАНВАНЕ НА БЕБЕТО   

По препоръки на 
Световната здравна 
организация до 6-ия 
месец бебето трябва 
да получава нужните 
му хранителни веще-
ства, енергия и течно-
сти чрез кърмата. А 
захранването започва 
около 6-месечна въз-
раст, тъй като до този 
момент продължава физическото съзряване на органите и 
системите, отговарящи за усвояването и преработването 
на храни извън майчиното мляко.
Подходящият момент за въвеждане на твърдите храни 

е строго индивидуален. Непременно трябва да го ко-
ментирате с педиатъра на малкото, съветват експертите.

 Кои са най-честите грешки?
При твърде ранно захранване има повишен риск от 

хранителни алергии и стомашно-чревни проблеми по-
ради незрялост на стомашно-чревния тракт на бебето. 
Неправилното захранване може също така да доведе до 
нарушена чревна микрофлора и свръхрастеж на патогенни 
бактерии с последващи сериозни здравословни проблеми.

 Погрешно е захранването да започва със зърнени 
храни, както и ранното въвеждане на храни, съдържащи 
глутен, мляко и млечни продукти. По принцип до 6-тия 
месец на бебето не бива да се дават глутен-съдържащи 
храни (пшеница, ръж, ечемик, овес и приготвени от 
тях хляб, зърнени закуски), ядки и семена, яйца, риба 
и рибни продукти, цитрусови плодове и сокове от тях, 
непастьоризирани сирена.

 До 1-годишна възраст не се дава краве прясно мля-
ко (а също и козе и овче), за да се намали рискът от 
алергични прояви и развитие впоследствие на някои 
автоимунни заболявания.

 Късното захранване на бебето също може да бъде 
проблемно поради недостатъчен внос на енергия и 
хранителни вещества.

 Не забравяйте, че: нова храна не се предлага, когато 
детето не е напълно здраво!

 Открийте признаците за готовност на бебето:
 – то може да седи стабилно;
 – само взема предмети и ги слага в устата си;
 – слюноотделянето му е засилено и първите зъбки вече 

са се появили;
 – малкото проявява интерес към храната на мама и татко.
 Доброто начало:
Започнете с 1 чаена лъжичка от новата храна на 

първия ден. На втория – 2 лъжички и постепенно уве-
личавайте количеството, така че за 7-8 дни бебето да 
получи цяла порция. Винаги се включва само по 1 нова 
храна седмично, след което наблюдавайте внимателно 
детето за признаци на евентуална хранителна алергия 
(обриви, разстройство, запек, повръщане). Нормално 
е все пак да има промени в цвета, консистенцията и 
честотата на изхождане на малкото.
Какви да са първите вкусови опити на вашата рожба? 
Можете да смесите малко кърма (или съответно мляко 

за кърмачета) със:
 – зеленчуково пюре (моркови, картофи, чушки, карфи-

ол, зелен фасул и др.);
 – плодово пюре (ябълка, круша, банан и др.);
 – зърнени храни (без глутен) – ориз, елда, просо;
 – готови пюрета за кърмачета.
При приготвяне на пюретата не се добавя сол, тъй 

като тя обременява работата на бъбреците. До 1-го-
дишна възраст също така не се подслаждат със захар 
храните и напитките. Същото важи и за пчелния мед. 
Освен че може да доведе до увреждане на първите 
зъбки, както захарта, медът може да съдържа бактерии, 
причиняващи ботулизъм.

 От 6-ия до 8-я месец в бебешкото меню влизат: зърнени 
каши (оризова, ечемичена, овесена), 4 до 8 супени лъжици 
на ден. Зеленчукови пюрета (от картофи, моркови, кар-
фиол, чушки, домати и др.) и плодови (от ябълки, круши 
и др.) – 4 до 8 супени лъжици на ден. Белтъчни храни – 
постно червено месо, пиле, пуйка, риба, яйчен жълтък, 
бобови (леща, лющен фасул) – 1 до 6 супени лъжици на 
ден. Прясно изцеден плодов/зеленчуков сок – 60 до 100 мл 
на ден. Давайте соковете в чашка, а не в шише! Не забра-
вяйте, че детето се нуждае от 120 до 240 мл вода дневно.

Успешно продължение на добрия старт:
От 8-ия до 10-тия месец в бебешкото меню влизат 

още: зърнени каши – пшенична, зърнена смес. Зе-
ленчуковото пюре постепенно започва да се предлага 
намачкано или леко сварени зеленчуци на парченца, 
подходящи за хранене с пръсти. Плодовете също могат 
да се дават на парченца или намачкани. Може да се 
въведе кисело мляко и меко обезсолено сирене, но в 
много малки количества. Други храни за ядене с пръсти 
– корички хляб, парченце питка, сухар и др.
От 10-тия до 12-ия месец зеленчуците вече може 

да се предлагат сварени и накълцани. Някои плодове 
могат да се консумират необелени, на малки парчен-
ца. Може да се включат зърнени храни, съдържащи 
глутен – пшеница, ръж, ечемик, овесени ядки. Когато 
предлагате храна по-гъста и на малки парченца, сти-
мулирате бебето да дъвче. Не се притеснявайте, ако 
то още няма поникнали млечни зъби. Малчуганите се 
справят прекрасно дори с парченца ябълка.
Майчината кърма (съответно млякото за кърмачета) си 

остава в нужното количество за денонощие.

КАК СЕ ПРАВИ АРОМАТЕН И ПОЛЕЗЕН СОК 
ОТ БЯЛ БЪЗ СТЪПКА ПО СТЪПКА 

Бъзът е растение, 
чиято история е тол-
кова стара, колко и 
историята на човека. 
Още в Древна Елада са 
засаждали бъзак, за да 
привличат добрите ду-
хове към домовете си. 
Цветовете на белия 

бъз са дребни, бели до 
жълтеникави и имат 
силен аромат. Цъфтят 
през месеците май и юни, но и през юли може да се 
намери подходящ цвят за бране. 
Използват се за чай от бъз, сироп от бъз, за наръсване 

на сладкиши, които придобиват приятен аромат. 
Етеричните масла, танините, витамините, флава-

ноидите, захарите, органичните киселини и другите 
полезни вещества правят бъза предпочитано растение 
с много лековити свойства. 
Сиропът от бял бъз е изключително освежаваща на-

питка, истински еликсир за горещите летни дни, когато 
е поднесен с лимон и кубчета лед. 
Ето как да си направим сироп от бял бъз стъпка по 

стъпка. 
Избор на бъзов храст - той е важен, трябва да бъде 

чист, защото цветовете не се мият, само се почистват 
от непотребните клончета. Добре е да се използват 
скоро след набирането им, докато още са пресни и 
най-ароматни. 
Съставки за сиропа от бял бъз за около 6 литра сироп: 
1. Цветове от бъз - 60 бр. 
2. Захар - 4 кг или по-малко 
3. Лимонена киселина - 4 пакетчета 
4. Чиста или филтрирана вода - 4 л 
Време за киснене - 24 часа или 48 - колкото повече, 

толкова по-добре. 
Приготвяне на сиропа: 
Цветовете на бъза се накисват във водата, така че да 

бъдат покрити добре всички цветчета от водата. 
След едно денонощие са пуснали ароматите си във 

водата. Той се прецежда през марля или цедка и се до-
бавят лимонената киселина и захарта. Бърка се, докато 
захарта се разтвори напълно. По желание и за повече 
свежест може да добавите прясно изцеден лимонов сок. 
Сиропът се налива в стъклени бутилки догоре, така 

че да не остава въздух и се прибира в хладилник или 
на хладно място. Разрежда се с вода в съотношение 1:9. 

Сиропът от цвят на бъз има тонизиращо и ос-
вежаващо действие в летните жеги. Освен като 

самостоятелна напитка, може да се използва и като 
добавка към други напитки за дообогатяване на 

вкуса им. Прави ги леко сладки. Отлична добавка е 
към ядковите млека. Може да замести друг подсла-
дител в домашно приготвени кремчета, бонбони.

15 - 21 юни 2020г., брой 24

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.

 „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                                                                                                              

Художници седят на брега на морето и рисуват 
пейзажа. Минава японско семейство туристи. Ба-
щата казва поучително:

- Деца, виждате ли как се мъчат хората, като си 
нямат фотоапарат?

Обява в бар: „Поради нуждата от социално дис-
танциране барът работи с 1/3 от възможностите си. 
Затова, най-учтиво молим, тези, които не могат да 
пият за трима, да напуснат и да отстъпят място на 
професионалистите!

Полицай спира една кола и казва:
- Нещо тука ми мирише на алкохол ...
Шофьорът отговаря:
- Еми ... , значи не спазвате 2 метра дистанция.

С КАКВО ДА ПРОФИЛАКТИРАМЕ
КОСТИЛКОВИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ - ЮНИ
Какво да правим при сачмян-

ка по кайсия, праскова, череша, 
вишна, нектарина. При опас-
ност от развитие на болестта 
пръскайте с тирам 80ВГ - 300 г в 
100 л вода/дка (карантинен срок 
21 дни), каптан 80ВГ - 150-180 
г/дка (карантинен срок 21 дни).
Ранно кафяво гниене по праскови, нектарини, кай-

сии, череши, вишни, сливи. При неблагоприятни ме-
теорологични условия - чести превалявания, висока 
влажност, прилагайте препаратите: - каптан 80ВГ - 
150-180 г/дка (карантинен срок 28 дни), луна експи-
рианс - 63-75 мл/дка (карантинен срок 3-7 дни), тирам 
80ВГ - 300 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), 
систан екозом ЕВ - 65-200 мл/дка (карантинен срок 7 
дни), систан 20ЕВ - 25-30 мл в 100 л вода/дка (каран-
тинен срок 7 дни), суич 62,5ВГ - 72 г/дка приложен 
при зреенето на плодовете (карантинен срок 7 дни).
Бяла ръжда по череша и вишна. Разрешени препара-

ти са: силит 544 - 125 мл/дка.
Пръска се до две седмици преди прибиране на пло-

довете (карантинен срок 14 дни), делан 700ВДГ - 50 г 
в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), флинт макс 
75ВГ - 30 г/дка (карантинен срок 7 дни).
Гномия по кайсията. Разрешени за употреба са: делан 

700ВДГ - 50 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), 
силит 554СК - 125 мл/дка (карантинен срок 14 дни).
Брашнеста мана по праскови, нектарини, кайсии, че-

реши. Пръска се при поява на болестта. Разрешени пре-
парати: серкадис 15 мл/дка (карантинен срок 35 дни), 
систан 20ЕВ - 30 м/дка (карантинен срок 7 дни), систан 
екозом ЕВ - 65-200 мл/дка (карантинен срок 7 дни), скор 
250СК - 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 30 дни), 
луна експирианс - 50 мл/дка (карантинен срок 3-7 дни).
Към края на май - юни у нас се прави първото пръска-

не срещу прасковения клонков молец и източния плодов 
червей. Пръска се при поява на първите повредени ле-
торасти. Одобрени препарати са: авант 150ЕК - 33 мл/
дка (карантинен срок 7 дни), ефория 045 ЗК - 150 мл/дка 
(карантинен срок 14 дни), дека ЕК - 30 мл/дка (каранти-
нен срок 3 дни), децис 2,5 - 40 мл в 100 л вода/дка (ка-
рантинен срок 7 дни), синейс 480СК - 20 мл/дка (20 мл 
от препарата в 100 л вода с работен разтвор 100 л/дка (ка-
рантинен срок 7 дни). Пръскането може да се направи и 
с други препарати одобрени за ябълковия плодов червей.
Към края на май - юни сливите се пръскат срещу 

сливовата щитоносна въшка. Пръска се при масо-
вото раждане на ларвите, които излизат изпод май-
чиния щит и се разпълзяват по клонките. Разреше-
ни препарати: дека ЕК - 30-75 мл/дка (карантинен 
срок 3 дни), децис 2,5ЕК - 40 мл в 100 л вода/дка 
(карантинен срок 7 дни), мовенто 100СК - 120-150 
мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 21 дни), му-
лиган 30-50 мл/дка (карантинен срок 21 дни).
През месец май - юни прасковите, нектарините, чере-

шите, кайсиите, сливите се пръскат срещу черничевата и 
калифорнийската щитоносни въшки. Разрешен препарат 
- мулиган 30-50 мл/дка (карантинен срок 21 дни). Пръска 
се при масовата поява на младите подвижни ларви.
Черешова муха. У нас ранните череши обиконвено не 

се пръскат. Пръскат се средноранните и късните сор-
тове. Излитането на мухите от почвата и динамиката 
на летежа може да се установят с визуалната уловка 
ферокон АМ. У нас в практиката подходящо време за 
пръскане е времето, когато плодовете на червените сор-
тове започват леко да се оцветяват и да почервеняват, а 
за белите, когато плодовете за почват да просветляват 
и да се избистрят. Разрешени препарати за черешова-
та муха са: дека ЕК - 30-50 мл/дка (карантинен срок 3 
дни), децис 2,5ЕК - 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен 
срок 7 дни), ефория 045 ЗК - 150 мл/дка (карантинен 
срок 14 дни), калипсо 480СК - 20 мл в 100 л вода/дка 
(карантинен срок 14 дни), натуралис (биологимен пре-
парат) - 100 -200 мл/дка, без карантинен срок.
При поява на паяжинообразуващи акари, червен 

овощен акар, листни въшки пръскайте с масай ВП - 
25 г/дка (карантинен срок за праскови и нектарини 
14 дни, за сливи 21 дни).


