2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Населението на община Сатовча отбеляза националния празник на Република България – 3-ти март. Във всички населени места от общината се проведоха тържествени
чествания по случай 141 години от Освобождението на България. Училищните ръководства бяха подготвили художествено-музикални програми, посветени на националният празник, където тържествено беше издигнат националният трибагреник съпроводен с химна на републиката. В центъра на Сатовча националното знаме беше
издигнато от кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов, асистиран от отличници
при училище Сатовча. Прочетоха се възпоменателни слова за героите, дали живота си
за България, поднесоха се венци на признателност пред паметниците на героите от
Отечествената, Балканската и Втората световна война. Рецитираха се стихове, посветени на безсмъртните герои на България, които за пореден път отекваха на тази паметна дата, дала ни място под слънцето.
За да я има нашата родина България, за да има развитие и просперитет трябва да
останем задружни, да бъдем заедно и в добри и трудни времена, коментира Кмета на
Общината д-р Арбен Мименов

ПЪРВОМАРТЕНСКО

Баба Марта е обичай, характерен само за
България и още няколко близки на нашата
държави, с който отбелязваме началото
на пролетта и възраждането на живота в
природата. Всеки се закичва с мартеница,
подарена от близък за него човек, с пожелание за здраве и дълголетие.
Според поверията, Баба Марта е символ на
пролетта и слънцето, на новото и по-добро
начало, на всичко положително и радостно,
което всеки от нас желае да му се случи.
Какво символизира мартеницата
Традиционната мартеница е изработена
от червени и бели вълнени или памучни
конци и това не е случайно. Червеният цвят
символизира плодородието и слънцето, а
белият – чистотата и щастието. В България
също има поверие, че ако видиш щъркел в
полет, то годината ще бъде наистина здрава,
успешна и плодородна, а мартеничката,

Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

която носим, трябва да сложим под камък
или да закачим на цъфнало плодно дръвче.
Според преданието, Баба Марта е стара
и куца жена, която носи снегове и виелици, ако е разгневена, и хубаво слънчево
време, ако е благосклонна – точно това,
което е характерно за променливия месец
от годината, а именно март. Независимо
каква е Баба Марта в нашите представи,
тя символизира пролетта и новото начало,
здравето и плодородието, и затова няма
нищо по – хубаво и положително от това да
мислим и вярваме, че носейки мартеница
ще ни върви през цялата година.
Ние българите спазваме много обичаи,
които ни открояват от останалите народи
и Баба Марта е един от тях. Традиционно за нас е да си подаряваме и вързваме
червено-бели конци на 1 март, като си
пожелаваме повече здраве. Детските
градини от общината също по традиция
приветстваха новото начало и пролетта,
чрез специално организирани тържества в
чест на Баба Марта. Всяка детска градина
беше подготвила художествено- музикална
програма със стихове, песни и интересни
сценки от митичния живот на старицата,
с които показваха нейната променлива
същност и нрав. Разказваха защо Баба
Марта се мръщи, за традициите на този
ден, за преданията и легендите посветени
на нея. За да не разсърдят непредвидимата
старицата, децата се стараха все повече и
повече да я зарадват с поведението си. Като
признателност за доброто представяне и в
знак на благодарност, че децата не са я забравили, Баба Марта лично раздаваше ръчно
направени мартеници, за да бъдат децата
ни здрави и силни, за да носят радост на
своите родители, близки и познати, за дълъг
и щастлив живот, за благополучие и плодородие през годината. Малчуганите освен, че
посрещнаха баба Марта с песни, стихове и
танци, те я изпратиха с широка усмивка, за
да не я разсърдят и да се разлюти.

ДГ Сатовча

ДГ Вълкосел

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА- 8 МАРТ

Най-сърдечно Ви поздравявам по случай Международния ден
на жената- 8 март!
Мили дами, скъпи майки и жени приемете с гордост
всеобщото признание за това, че отстоявате целите си, че
винаги сте били силни и преодолявате непреодолими трудности, че отдавате всеки свой миг на децата си и благополучието на вашите семейства! Вие сте благословени да дарявате живот, да отглеждате
и възпитавате децата ни. Вие сте нашето вдъхновение, копнеж и сила,
благодарение на Вас изживяваме по-пълно красотата на света.
Бъдете до нас във всеки един момент от живота ни, защото имаме нужда
от Вас. Бъдете все така здрави, красиви, обичани, обичащи и щастливи!
Честит 8-ми март!
Кмет на Община Сатовча д-р Арбен Мименов

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

8 Март 2019, Петък,
Международен ден на жената
Идеята за Международен ден на жената възниква в
началото на XX век. Историята на празника започва
през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от
първите протестни митинги на жените, работещи в
текстилните фабрики. Те настоявали за равни права
с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд. През 1909 г. Американската
социалистическа партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на
жената. До 1913г. американките са го отбелязвали на последната неделя от
месец февруари. През 1910 г. на Втората международна конференция на
работещите жени в Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на
жената“, който да се отбелязва всяка година. В резултат на това решение
Международният ден на жената се чества за първи път през 1911 г. в Австрия,
Германия, Швейцария и Дания, когато повече от един милион мъже и жени
участват в шествия. От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни
е на датата 8 март. Той се свързва в началото на века с борбата за политическо,
икономическо и социално равноправие. През 1977 г. Общото събрание на ООН
решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ
ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА „ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО
ФИНАНСИРАНЕ - ДОБРИЯТ ПРИМЕР В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

Краен срок: 8 април 2019 г.
Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия
„Д. А. Ценов“ – гр. Свищов,
Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ и специалност
„Финанси“ за поредна година
организират национален онлайн конкурс за зрелостници.
Тазгодишното предизвикателство е написването на
ЕСЕ на тема: “Проекти с
европейско финансиране - добрият пример в моя роден край“.
Конкурсът е предназначен за зрелостниците от всички средни училища в
страната и чужбина.
На всеки участник ще бъде връчен поименен CЕРТИФИКАТ, гарантиращ прием по първа избрана специалност в Кандидатстудентска кампания
2019/2020 г. и ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за първия
Студентски празник (8 декември), за всеки автор, записал се като студент редовна форма на обучение, специалност „Финанси“ в Стопанска академия
„Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

КОНКУРС

ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„В ОДА

ЗА ВСЕКИ “

Краен срок: 15 март 2019 г.
Изпълнителната агенция по
околна среда oбявява конкурс за
детска рисунка на тема „Вода за
всеки“ по повод Световния ден на
водата – 22 март 2019 г. Конкурсът
е посветен на темата на тазгодишната международна кампания
„Leaving no one behind” (Никой
няма да бъде оставен жаден).
Могат да участват деца и ученици от 8 до 12 год.
Допустимият формат на рисунките е А4 (210 x 297 мм), без ограничения
в използваните материали.
Рисунки, участващи в конкурса, ще се публикуват в албум на Фейсбук
страницата на ИАОС. Победителят в конкурса ще бъде определен чрез публично гласуване онлайн.
Гласуването във Фейсбук ще започне на 18-и и ще продължи до 17.00 часа
на 22 март 2019 г.

ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА Н-18
(СЛЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ)

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи
софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде
удължен до края на септември 2019 г. потвърди министърът на финансите.
Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите имат срок до края на септември 2019 г. в
който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат
да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на
октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов
апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.
За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават
непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат
продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на
март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и не ползващи софтуер за управление на
продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.
До 29 март 2019 г.
е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди
29 декември 2018 г. и
получаващи плащания
в брой или с банкови
карти, трябва да подадат информация в
НАП за електронните
си платформи.
Търговците на горива до края на март 2019
г. трябва да започнат
да отпечатват на всяка
касова бележка данни за покупната цена,
дължимия акциз, ДДС
и продажната цена на
горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива трябва да приведат
в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет.
В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение
на Наредба Н-18, в който ще бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде
предложен за обществено обсъждане, като междувременно продължават срещите на
експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в
наредбата.
Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени)
29.03.2019 г.
Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018
г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез
портала за електронни услуги на агенцията.
31.03.2019 г.
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица,
които не ползват СУПТО.
2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна
цена на горивата във всяка касова бележка.
30.06.2019 г.
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица,
които не ползват СУПТО.
2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.
30.09.2019 г.
Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират
касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички
фискални устройства, намиращи се в търговския обект.
31.12.2019 г.
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската
дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в
съответствие с изискванията на наредбата

ПРИТЧА: БЯХТЕ ЛИ В БАНКАТА?

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
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

Кога бе последният път, в който инвестирахте?
Ако забелязахте, във въпроса не се споменават
парите. Какво друго, освен пари бихме могли да
инвестираме и дали това „друго“ не е по-ценно
от тях?
В рубриката ни „Притчи“ споделяме с вас една
притча, която ще ви напомни за истински важните
неща в живота.
Представете си, че има банка, която всеки ден
зарежда по сметката ви 86 400 долара. Остатъкът
не се прехвърля за следващия ден. Всяка вечер
служителите изтриват онова, което не сте успели
да похарчите. Какво ще направите? Ще използвате всичко до стотинка, разбира се!
Всеки от нас разполага с такава банка. Нейното
име е ВРЕМЕ. Всяка сутрин имате в наличност
86 400 секунди. Всяка нощ онова, което не сте
успели да инвестирате за добри дела, бива
заличено безследно. Всеки ден за вас се отваря
нова сметка. И всяка вечер тя се закрива. Ако не
успеете да използвате депозита от деня, загубата
е за ваша сметка.
Няма шанс да си върнете изгубеното. Няма
начин да го прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес.
Инвестирайте го така, че да се радвате на здраве,
щастие и успех. Часовникът тиктака. Направете
деня си възможно най-добър!
За да разберете колко струва една година, попитайте студент, който трябва да повтаря годината.
За да разберете колко струва един месец, попитайте майка, родила бебето си преждевременно.

За да разберете колко струва една седмица,
попитайте редактора на седмичен вестник.
За да разберете колко струва един час, попитайте двама влюбени, които очакват да се видят.
За да разберете колко струва една минута,
попитайте някого, който е изпуснал влака.
За да разберете колко струва една секунда,
попитайте някого, който е преживял катастрофа.
За да разберете колко струва една стотна от
секундата, попитайте носител на сребърен медал
от олимпийски игри.
Ценете всеки миг от живота си. Ценете го още
повече, ако го прекарвате с някой важен за вас
човек, достатъчно важен, за да му отделите част
от времето си.
Времето не чака никого! Вчерашният ден е
история. Утрешният ден е мистерия. Днешният
ден е дар.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДФЗ КОМПЕНСИРА УНИЩОЖЕНИ ОТ
БЕДСТВИЯ ЖИВОТНИ И КОШЕРИ ПРЕЗ 2018 Г.

От 18 до 29 март 2019 г в областните дирекции на
ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления по схемата
за държавна помощ за компенсиране на материални
щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни
бедствия. Общият размер на финансовия ресурс по
схемата е 30 000 лв., реши Управителният съвет на
ДФ „Земеделие“.
На финансова
подкрепа подлежат земеделски
стопани, включени в Регистъра на
издадените констативни протоколи
на земеделски стопани с унищожени
от природни бедствия селскостопански животни и
пчелни кошери, и
пчелни семейства през 2018 г., изготвен от МЗХГ.
Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани
като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Те не трябва да имат задължения
към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.
По линия на подпомагането, обезщетенията са до 100
% от средните пазарни цени на живи селскостопански
животни по видове и категории на базата на данни
от Системата за агропазарна информация - САПИ
ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по
застрахователни полици и други плащания, получени
за компенсиране на допустимите по помощта щети.

КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ
1,6 МЛН. ЛЕВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди
финансов ресурс от 1,6 млн. лева за 2019 г. по Схема за
държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите
на земеделски стопани, свързани с изпълнение на
мерки по „Национална програма от мерки за контрол
на почвени неприятели по картофите от сем. Телени
червеи (Elateridae)“. Чрез помощта се компенсират
част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол
на почвения вредител.
Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 11 март до 15 май 2019 г.
Заявления по схемата ще се приемат в областните
дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските стопани
трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е
21 юни 2019 г.
От подкрепата могат да се възползват
малки и средни предприятия – земеделски стопани, които
отглеждат картофи
на площи с размер
над 1 дка. По схемата
ще се компенсират
направените разходи само за тези препарати, които
са разрешени в Република България за химичен
контрол на почвени вредители по картофите от сем.
Телени червеи (Elateridae). Картофопроизводителите
сами избират продукта за растителна защита. Ще се
подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече
от размера на държавното подпомагане на хектар по
продукти и не повече от 500 лв./ха, с включен ДДС.
Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за
подпомагане се приемат разходи за продукти за
растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди
дейността по контрол на вредителите да е започнала.
Допълнителна информация за схемата може да
бъде намерена на сайта на ДФ „Земеделие“, раздел
„Държавни помощи“.

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ФИНАНСИРА
ПРОЕКТИ С ДО 100 000 ЛВ.
Фонд „Условия на
труд“ започна набирането на предложения
за финансиране на проекти за подобряване
на условията на труд,
както и на дейности по
диагностика на професионалните болести.
През 2019 г. за средства от фонда могат да кандидатстват физически и
юридически лица, които не са получили цялостно
безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия
проект по други програми и нямат парични задължения към държавата. Към момента на кандидатстването
те трябва да осигуряват работа по сключени трудови
договори, както и да предлагат обслужване на своите
работещи от служба по трудова медицина.
Максималният размер на средствата, с които Фонд
„Условия на труд“ може да финансира един проект, е
до 30 на сто от одобрените и действително извършени

разходи за неговото реализиране, но не повече от 100
000 лева. Предложенията се приемат всеки работен
ден в деловодството на фонда.
Целта е със средствата да се подобрят условията на
труд като микроклимат, техническа безопасност на работно оборудване, прах, шум, вибрации, осветление,
лъчения, електробезопасност, пожаробезопасност,
химични агенти, ръчна работа с тежести, санитарно
- битови условия и други.
През 2018 г. със средства от Фонд „Условия на труд“
са реализирани проекти в 28 предприятия. Чрез тях
е увеличена мотивацията на работещите и реално са
подобрени условията на труд на 1 697 работници и
служители. В част от предприятията относителния
дял на работещите, обхванати по реализираните проекти, е от 80 до 100% от наличния персонал.
Всички подробности за кандидатстване могат да се
получат на официалната интернет страница на фонд
„Условия на труд“ - https://www.mlsp.government.bg/
index.php?section=POLICIESI&lang=&I=601

Въпрос: Преди 11 години сама осинових детето
си, в удостоверението за раждане съм единствен
родител. Въпросът ми е имам ли право на месечна
помощ за дете по реда на чл.8е от ЗСПД, като се
има предвид, че моето дете не е имало, няма и
няма да има баща, просто никой не знае жив ли е
или починал. Осиновяването било доброволен акт.
Отговор на МТСП: Промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) (обн. ДВ, бр. 88 от
2018 г.), с които считано от 1 януари 2019 г. се въведе
новият вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от
ЗСПД, са приети от Народното събрание. Съгласно
чл. 8е от ЗСПД помощта се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда
детето и живее постоянно в страната, при условие
че детето: 1. не получава наследствена пенсия по
чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. не е настанено за отглеждане извън семейството
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 3.
редовно посещава подготвителните групи в детските
градини или подготвителните групи в училищата за
задължително предучилищно образование на децата,
освен ако това е невъзможно поради здравословното
му състояние; 4. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно
посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 5. има направени
всички задължителни имунизации и профилактични
прегледи съобразно възрастта и здравословното му
състояние; 6. живее постоянно в страната. Помощта
се предоставя независимо от доходите на семейството и на детето и не може да се получава заедно
с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване. Следва да се има предвид, че
помощта е насочена само към децата, които нямат
право на наследствена пенсия, тъй като те не могат
да получават такава поради липсата на съответния
изискуем осигурителен стаж на починалия родител.
Целта на новата месечна помощ за деца без право
на наследствена пенсия от починал родител е да се
гарантира изравняването на правата на всички деца
в сходна ситуация и достъпът им до съответната
финансова подкрепа, независимо от осигурителния
стаж на родителите или доходите на семейството.
Законодателната власт има правомощията да взема
решения за начина на разпределяне на държавните
средства и за определянето на достъпа до подпомагане със семейни помощи за деца.
Въпрос: По чл.8е от ЗСПД „дете с един жив родител“...доброволно било осиновяването от един
родител и нямам право на тази помощ? Имам ли
право на помощ по чл.8е от ЗСПД?
Отговор на МТСП: В допълнение на вече дадения
отговор на поставения въпрос относно правото на
месечни помощи за дете без право на наследствена
пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона
за семейни помощи за деца (ЗСПД), следва да имате
предвид, че по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителни
разпоредби на ЗСПД „дете с един жив родител“ е
ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото
пълнолетие, ако продължава да учи, до завършване на
средното образование, но не по-късно от навършване
на 20-годишна възраст, на което единият от родителите (осиновителите) е починал и което се отглежда от
другия родител (осиновител), в случай че не е сключил граждански брак. Условията и редът за предоставяне на семейни помощи за деца са регламентирани
в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за
неговото прилагане. Решението за достъп до подпомагане със семейни помощи за деца е преди всичко
от компетенциите на законодателната власт.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ и МАРТ 2019г.

До 10-ти март
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 март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец февруари.
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 февруари.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
февруари 2019 г.
До 15-ти март:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на
фискални устройства за разчетени фискални памети
през месец февруари.
2. Подаване на данни от производител/вносител на
фискални устройства за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили
сервизен ключ през месец февруари.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и
започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство през месец февруари.
ЗДДФЛ
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за
изплатени доходи на физически лица през 2018 г.
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
февруари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат
оператори с възникнало текущо задължение.

Въпрос: Здравейте, започвам втората година от
отпуск по майчинство. За да подам документи за
получаване на детски надбавки, откъде трябва да
взема бележка за брутния ми доход през предходните 12 месеца при положение, че през това време не
съм работила, а съм била в майчинство?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1
от Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца (ППЗСПД) един от документите, които лицата прилагат към заявлението декларация за
отпускане на месечните семейни помощи по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) е удостоверение за брутните месечни доходи на семейството
за последните 12 календарни месеца, предхождащи
месеца, през който е подадено заявлението декларация.
Работодателят е длъжен да издаде този документ. На
основание чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД в заявлението декларация за отпускане на семейни помощи по чл. 7, 8
и 10а от ЗСПД лицата декларират брутните доходи на
семейството, получени за последните 12 календарни
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено
заявлението декларация. Същевременно, на основание
чл. 1а, ал. 4 от ЗСПД за изпълнение на функциите по
отпускане на семейни помощи за деца дирекциите „Социално подпомагане“ имат право на безплатен достъп
до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и изискват по служебен
път необходимата им информация от Министерството
на образованието и науката, Националната агенция за
приходите, Националната здравноосигурителна каса,
Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта,
Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински
органи, както и от физически и юридически лица, като
те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен
срок от датата на поискването й.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА:
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

За да се установи дали сте болен от туберкулоза, е
необходимо микробиологично изследване на храчка или
на подходящ биологичен материал за откриване на причинителя, както и провеждане на кожна туберкулинова
проба (тест на Манту). Може да се наложи рентгеново
изследване на
гръден кош.
Тубе р кул о зата е лечима,
о с о бе н о п р и
ранното й откриване, разясняват експерти.
В България
средствата за
диагно стика,
болничният престой и лекарствата за лечение на болните с туберкулоза и на лицата с латентна инфекция
се осигуряват от бюджета на здравното ведомство и са
напълно безплатни за пациентите.
Пациент, който приема редовно предписаните му
лекарства, бързо престава да бъде заразен и не представлява риск за останалите. Туберкулозата е лечимо
заболяване, когато пациентът провежда своевременно и
правилно лечение минимум шест месеца. През първите
два месеца (интензивна фаза) лечението обичайно се
провежда в болнична обстановка за пациентите с доказани туберкулозни бактерии при микробиологично
изследване на храчките им, с комбинация от четири
лекарства. Броят на приеманите лекарства се намалява
след приключването на този период и в следващата,
т.нар. продължителна фаза, която обичайно трае четири
месеца, лечението се провежда в амбулаторни условия.
Дори когато се почувствате добре скоро след началото
на лечението, в никакъв случай не трябва самоволно да
прекратите редовното приемане на лекарствата, а да
завършите целия курс на лечение съгласно уточнените
срокове. Прекъсването на лечението може да доведе
до възобновяване на инфекцията, повишен риск за
заразяване на близките ви и което е най-опасно, преминаване на туберкулозата в по-тежки (резистентни)
форми, които не се повлияват от обичайните лекарства.
Лечението на такива форми е много продължително, с
повече странични ефекти и по-често е неуспешно.
Имунизация с ваксината БЦЖ
Важно средство за предпазване от туберкулоза е прилагането на БЦЖ-ваксина. Ваксината е задължителна
съобразно Имунизационния календар на страната.
Първичната имунизация се прави още в първите дни от
живота на детето - поставя до 48-ия час след раждането
на бебето. Новородените се имунизират в родилния дом,
преди изписването им. На 7-месечна възраст се прави
проверка за постваксинален белег. Децата без белег се
изследват с проба на Манту и при отрицателна реакция
се имунизират отново. На 7, 11 и 17 години се извършва реимунизация против туберкулоза след проверка с
проба на Манту. При отрицателна реакция са извършва
ваксинация с БЦЖ.
Профилактика на заболяването
1.Ваксиниране с БЦЖ ваксина след 48-ия час от раждането на бебето и реимунизиране при показания - на
7, 11 и 17-годишна възраст;
2.Поддържане на естествените съпротивителни
възможности на организма чрез: пълноценно хранене,
богато на белтъчини и витамини (месо, мляко и млечни
продукти, риба, пресни плодове и зеленчуци); редовно
практикуване на физически упражнения и туризъм;
3.Отказване от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол
и употреба на психоактивни вещества (наркотици);
4.Поддържане на добра лична и обществена хигиена;
5.Консумиране само на хранителни продукти, преминали ветеринарно-санитарен контрол;
6.Приемане на лекарственото средство Изонид (Римицид) при лица с латентна туберкулозна инфекция.
7.Незабавно консултиране с лекар при установяване
на някои от симптомите на болестта, а също така и
при съпътстващи заболявания или прекарани наскоро
инфекции.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

П АТЛАДЖАНЕНИТЕ КАПРИЗИ
Зеленчукът на дълголетието – така е наричан патладжанът в родината му Южна Азия. Да се получи добра
реколта от южняк като синия домат може да стане и
доста по на север, но важното е да се познават добре
капризите и желанията му. Известно е, че обича топлина, светлина и вода, добре реагира на подхранване.
Много по-малко се знае обаче за това, което този зеленчук не обича.
Най-напред трябва да се отбележи това, че патладжанът е растение на късия ден. Затова сроковете за
засяването му задължително трябва да бъдат съобразени не само с климатичните особености на района, но
и със сортовите характеристики. Растенията страдат в
периодите на дълъг ден и трябва да се затъмняват.
Патладжанът не понася съседство с доматите и пипера. Това е общовалидно не само при отглеждането
на разсад, но и при засаждане на постоянно място.
Там той не бива да граничи и с картофи.
Патладжаните обичат плодородна почва и се развиват добре след краставици, ако те са били наторявани
с прегорял оборски тор или хумус.
Синият домат не обича поливането и пръскането със
студена вода. При поливане листата им трябва да се
пазят от мокрене. Отлично се чувстват, когато се използва капково напояване.
Прекомерната влажност
е причина за появата на
въшки и гъбични заболявания, а интензивната топлина, съчетана с висока
влажност, води до загуба
на голямо количество завръзи. Добивите рязко намаляват, а и качеството се
влошава. При продължително високи температури
консистенцията на плодовете става плътна, с голямо
количество семена, а кората загрубява и губи блясък.
Това налага сортовете да бъдат прецизно подбрани в
зависимост от климата.
Органични торове след засаждане на растенията на
постоянно място не трябва да се внасят, защото вместо добра реколта ще израснат големи храсти с много
листна маса.
Патладжаните не харесват заслони от найлоново фолио, но под плътен нетъкан текстил се чувстват добре.
Той може да ги предпази не само в студените дни, но
и в горещините, а също и от светлината в дългите дни.
На открито патладжанът се развива по-добре, отколкото в оранжерии и вероятността да го нападнат акари
или листни въшки е много по-малка.
ОРХИДЕИТЕ ДА НЕ СЕ ПОЛИВАТ С ЛЕЙКА

Най-добре е орхидеите
да не се поливат с лейка,
а саксиите с растенията да
се потопят в съд с вода. За
поливането не трябва да
използвате твърда (варовита) вода, т. е. да не съдържа
много калций. Ако водопроводната ви вода е твърда, вместо нея използвайте
дъждовна или стопен сняг. Напълнете с такава вода
съда и поставете в него саксията с орхидеята. След
известно време я извадете, оставете я настрани, за
да се изцеди излишната вода и поставете растението отново на мястото му. Такъв начин на поливане
има преимуществото, че коренообитаемия субстрат в
съда попива много вода. При обикновеното поливане голяма част от нея бързо минава покарай стените
и порестия субстрат и изтича през дренажния отвор.
Два пъти в месеца на орхидеите можете да осигурявате и хранителна вана. За тази цел във водата добавяте специални за орхидеи течни торове. Можете да
опръскате и листата с тях.
Запомнете: Излишната вода се излива от подложката, за да не загният корените на растението.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

АЛОЕ ВЕРА
Много е писано за Алое
вера и неговите лечебни
свойства. На
пазара се продават всякакви продукти
от алое при
това на доста
високи цени.
Предлагаме
на вашето внимание една рецепта, която не лекува
рак, но помага на тялото в борбата с раковите клетки.
В телата на всеки един от нас (без изключение) има
такива клетки, но нашата имунна система е отговорна за това да ги разпознава и унищожава. Проблемите започват, когато имунната система е разстроена
и „объркана“. Хормонът на стреса (кортизол) пряко
влияе на имунната система като я потиска. Ето защо
са чести случаите на отключено раково заболяване
след силен или продължителен стрес.
Ето и рецептата:
Важно е при изпълнението й да НЕ се използват
метални прибори (нож) и съдове! Ножът трябва да
е керамичен, а съдовете стъклени или керамични!
150 гр. свежи листа от Алое Вера (растение на
възраст 3-5 години) се обелват. Гелът, който се
съдържа в листата се изважда и се поставя в стъклен буркан, като се раздробява на каша с дървена
лъжица/вилица.
Листата се нарязват на ситно с керамичен нож и
се добавят към гела. Заливат се с 350 мл домашно
червено вино и се добавя 250 гр манов мед.
* Ако медът е захаросан се поставя в стъклен съд,
на водна баня, БЕЗ съдът в който има мед да се
докосва до врящата вода! Медът губи лечебните си
свойства при температура над 40 градуса, а водата
ври при температура от 100 градуса!
Сместа се разбърква и престоява в хладилника 3
дни. След това се прецежда през марля или тензух
като се изстисква добре. Течността се съхранява
в тъмна бутилка или буркани и се съхранява в
хладилника. Преди употреба шишето се разклаща.
Приема се по 1 супена лъжица преди ядене, 3 пъти
на ден. При изчерпване на количеството курсът
може да се повтори след 3 месеца.
Дадени са пропорциите за ЕДИН курс, за ЕДИН
човек! Не приготвяйте общо количество за двама или
повече човека. Ако искате да приготвите рецептата
за няколко човека - за всеки се приготвя отделно!
Подчертавам, че това е общо укрепваща рецепта!
Универсални рецепти няма! Най-добри резултати в
лечението на болестите се постигат, когато се подхожда ИНДИВИДУАЛНО във всеки отделен случай.
БУТЕРКИ С ШИПКОВ МАРМАЛАД

Продукти:
- бутер тесто - 400
- шипков мармалад - 300 г
- пудра захар - за поръсване
- орехи - 200 г смлени
- жълтъци - 1 бр.
|Приготвяне: Размразете и
разстелете бутер тестото. Нарежете го на правоъгълници.
Прибавете смлените орехови ядки към шипковия
мармалад и разбъркайте до хомогенност.
Намажете бутер правоъгълниците със сместа и ги
завийте на рула.
Подредете рулата в тава, застлана с домакинска
хартия. Намажете повърхността им с разбит жълтък.
Изпечете в загрята фурна до 200 градуса до златисто.
Извадете тавата от фурната. Подредете бутерките в
подходяща чиния и още топли поръсете с пудра захар.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

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:
0879/12-18-04 или 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!

Дребен
ребен човечец си пие бирата в бар
бар. По едно врем
време влиза един грамаден тип, фрасва му един и казва на бармана:
- „Като се свести, му кажи, че това е карате удар от
Япония“.
Човечецът се свестява и в този момент грамадният пак
му фрасва един и казва на бармана:
- „Този като се свести, му кажи, че това е джудо удар
от Китай“.
Дребният се изправил, поизтупал се и излязъл от бара,
а едрият седнал да му допие бирата. По едно време нещастният човечец се върнал, ударил един на мутрата и
казал на бармана:
- „Като се свести, му кажи, че това беше удар с лопата
от магазина за строителни работи отсреща“.

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

