2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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САТОВЧА - 6-ТИ МАЙ,
06 МАЙ 2019 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА
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нов проект по оперативна програма „Развитие
на селските райони“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е одобрен
за изпълнение по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и е на стойност от 96 000 лв. Мястото на изпълнение на проекта ще бъде Средно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча, в чийто двор ще бъде изградена спортна
площадка с мини футболно игрище.
Основната цел, която Общинска администрация Сатовча иска да постигне чрез изграждането на спортната площадка, е да се

създадат по-добри условия за масов спорт
сред децата и младежите в с. Сатовча.
Възможностите за двигателна активност на
учениците и участието им в спортни дейности
са пряко обвързани със здравословното им
състояние. Съвременната и атрактивна спортна база трябва да се разглежда и като възможност за превенция срещу увеличаването на
тютюнопушенето и употребата на алкохол и
наркотици, и като условие за преодоляване на
неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, които са последица от недостатъчната двигателна активност. Това налага предприемането на спешни
мерки, които да доведат до разширяване и
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спортната база на
всяко училище и до създаване на условия за
пълноценното й използване за физическо възпитание и спорт от учениците. “Вярвам, че
поетапно ще успеем да подобрим спортната
база във всички училища в община Сатовча.
Важно е, че освен от ученици, тези съоръжения в свободното време ще могат да се използват и от жителите на населеното място.
Това е градивен начин да формираме спортна
култура и здравословен начин на живот, коментира д-р Арбен Мименов, кмет на община
Сатовча. „Това е част от общата ни политика
за създаване на все по-добри условия за масов
спорт” – допълни той.

Необходимо е също така да се намерят и
прилагат по-атрактивни форми за провеждане
на часовете по физическо възпитание и мотивиране на учениците, защото те заслужават да
растат и да се обучават в една модерна и иновативна среда, която да спомогне за развитието на техния потенциал. Чрез изграждането
на спортната площадка децата ще имат място, където да спортуват с удоволствие, както
и да си почиват във времето извън училищните занимания. Това ще им дава енергия през
деня и ще възпита в тях отношение към спорта. Спортната площадка ще събира десетки
ученици и техните семейства на спортни турнири в учебните и в почивните дни.

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ – САТОВЧА В XXIV ПРОЛЕТЕН МЕЖДУНАРОДЕН
СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ В КРАНЕВО
Ученици от СУ „Св.св.Кирил и Методий“,
с.Сатовча се класираха с есета и мултимедийни
презентации под ръководството на г-жа Райка
Славчева и г-жа Маруся Лозанова и участваха в
XXIV „Пролетен семинар“ на тема „Иновации,
прогрес и дигитален свят», организиран от
Фондация «Българска памет».
Семинарът се проведе в периода от 01.04 05.04.2019 г. в Кранево по инициатива на Фондация «Българска памет» с председател д-р Милен
Врабевски в партньорство с община Варна,
представителството на Европейската комисия
в България и фондация „Ханс Зайдел“.
Във форума участваха около 200 деца от България и българските диаспори от Украйна, Молдова, Албания, Северна Македония и Сърбия.
Гордост за училище Сатовча бяха учениците:
Снежана Бошнакова – 11 клас, Цанко Хаджиев
– 11 клас, Мирослава Хаджиева – 9 клас и Емин
Юруков – 9 клас.
В рамките на пет дни, учениците имаха възможност да се срещнат, да общуват и да обменят
знания и умения, като се включваха в интересни
дискусии, интерактивни занимания, арт работилници и лекции на водещи специалисти в
сферата на бизнеса, гражданските организации
и медиите: Райчо Райчев (EnduroSat), Доброслав
Димитров (Imperia Online), Добрина Чешмеджиева (БНТ), Михаил Стефанов (Мини Машини),
Моника Панайотова (Inno Advisers, ФБП), Веселина Ангелова (ЕК в България), Ясен Георгиев
(Институт за икономическа политика), Силвия
Захариева (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна) и др.
Образователният форум предостави на участниците възможност да усвоят знания, умения и компетенции, свързани с дигиталното
предприемачество, виртуалната реалност, 3D
програмирането, наносателитите, създаване
на видеосъдържание, финансиране на собстКомисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

вен бизнес проект и други.
В края на семинара всички участници получиха сертификати и награди.
Ученикът Цанко Хаджиев бе удостоен с награда за първо място в състезание за заснемане
на видеофилм на тема: «Как технологиите променят живота ни?»
Ето какво споделиха учениците: «Щастливи
сме, че бяхме част от това невероятно събитие.
Впечатлихме се от лекциите, дискусиите и
състезанията, които се проведоха по време на
семинара. Тези пет дни за нас бяха страхотно
приключение и преживяване. Имахме възможността да се запознаем и общуваме с млади
хора от различни държави. Придобихме знания
и умения, свързани с иновациите, прогреса и
дигиталния свят.
Гордеем се, че сме част от голямото семейство
на Фондация «Българска Памет».
Благодарим на: д-р Милен Врабевски, г-н Атанас Стоев, г-жа Хатидже Джурина, г-н Рахим
Арнаудов и на прекрасните лектори, които ни
потопиха в сферата на иновациите».
Ръководството на СУ-Сатовча изказва благодарности на организаторите на фондация
„Българска памет“.

КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА

10:00 часа - Начало на празника –Музикална програма на самодейците при НЧ-Годешево, НЧ-Слащен и НЧ-Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище
„Св.Св. Кирил и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - - Концерт на гост изпълнител
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при НЧ - с. Плетена, НЧ - с. Вълкосел, НЧ - с. Кочан и
НЧ - с. Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща - място на провеждане - стадиона
на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестъра на Панчо Иванов
21:00 часа – Празнична заря
З АП ОВЯ Д А Й Т Е !

ОТ 1 АПРИЛ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ГОРИВО
СЪДЪРЖАТ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме
за заредено гориво на бензиностанциите, са по-подробни. Целта
е крайният потребител да бъде
информиран за това каква част от
платената от него сума за закупените течни горива представлява
косвени данъци, както и каква е
продажната стойност на горивата
и стойността на тяхното придобиване от търговеца. Това гласят
последните промени в Наредба
Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Съгласно новите изисквания
при продажба/зареждане на течни горива във фискалния бон,
издаван на бензиностанциите,
трябва да е отпечатана на отделни редове по вид гориво и информация за:
- размер на ДДС за продаденото/зареденото гориво;
- размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;

- продажна цена
на горивото без
акциз и без данък
върху добавената стойност (нето
стойност);
- покупна цена
на горивото без акциз и без ДДС
(покупна стойност).
От НАП обръщат внимание, че
разликата между крайната продажна цена и покупната му цена
не трябва да се възприема като
печалба за търговеца, тъй като в
този марж се включват и други
разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др. От НАП допълват още,
че доработването на фискалните
системи на бензиностанциите
съгласно последните изисквания
в Наредба Н-18 няма да изискват
допълнително изпитване, тестване и одобрение от Българския
институт по метрология.
Допълнителна информация за
промените, свързани с отчитането на оборотите може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 070018700.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
По случай настъпващият голям християнски празник – Великден
от сърце пожелавам на всички празнуващи здраве, благополучие и
взаимна доброта.
Нека тези светли дни изпълнят сърцата с
радост и надежда, а бъдещето - с достойни
дела, всеотдайност и сила за нови успехи!
Бъдете здрави и благословени, а вярата и
добротата винаги да ни сплотяват!
Честито Възкресение Христово!
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

22 Април 2019г, Понеделник,
Международен ден на Майката Земя
Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/ RES/63/278
на Общото събрание на ООН от 22 април 2009 г., за
да се напомни на международната общност за пряката зависимост между човека, планетата и нейните
екосистеми. До 2009 г. 22 април се отбелязва като Ден
на Земята, честван за първи път на 22 април 1970 г. в
САЩ по инициатива на сенатора Гейлорд Нелсън като национална протестна
демонстрация в защита на природата, в която участват близо 20 млн. души в
цялата страна.
23 Април 2019г,Вторник,
Ден на английския език в ООН
Ден на английския език в ООН
(Годишнина от рождението на английския поет и драматург Уилям
Шекспир /23 април 1564-23 април
1616/). Отбелязва се от 2010 г. по
инициатива на Департамента по
публична информация на ООН
да има ден за всеки един от 6-те
официални езика в ООН - английски, арабски, китайски, испански, френски и
руски език. Целта е да се отбележи многоезиковото и културно разнообразие
и да се стимулира равноправното използване на официалните езици в ООН.
Световен ден на книгата и авторското право
Отбелязва се от 1996 г. с резолюция на 28-ата сесия Генералната конференция на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от 15
ноември 1995 г. Годишнина от смъртта на британския поет и драматург Уилям
Шекспир /1564- 1616/, на испанския писател Мигел де Сервантес /1547-1616/
и на перуанския писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/.
От 2001 г. по инициатива на ЮНЕСКО, всяка година на тази дата се определя
един град, който е Световна столица на книгата в продължение на една година.
24 Април 2019, Сряда,
Световен ден за защита
на лабораторните животни
Световен ден за защита
на лабораторните животни.
Отбелязва се от 1979г. по инициатива на Международната
асоциация срещу болезнените експерименти с животни
(IAAPEA).
Международен ден на младежката солидарност
Отбелязва се от 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демократичната младеж и на Международния студентски съюз. Годишнина /1955/
от заключителното заседание на конференцията в Бандунг, Индонезия, на
страните от Азия и Африка. Ден на солидарност на младежта в борбата й
против колониализма и за мирно съвместно съществуване .
Световен ден за борба с менингита
Отбелязва се от 2009 г. по инициатива на международната Конфедерация на
организациите за борба с менингита (CoMО), за да информира обществеността за симптомите на болестта, както и да се популяризира ролята на ваксинацията за предотвратяването на най-смъртоносните форми на заболяването.
За първи път денят е отбелязан на 25 април 2009 г., а от 2010 г. се отбелязва
на 24 април. Всяка година повече от 1,7 млн. души в света са засегнати от
менингит. Бактериалният менингит е най-тежката форма на заболяването,
като годишно в световен мащаб умират около 170 000 души.
25 Април 2019, Четвъртък,
Световен ден на борбата срещу
маларията
Найроби, Кения Обявен от 60-та
сесия на Световната асамблея по
здравеопазването на Световната
здравна организация (14-23 май
2007). Дотогава се отбелязва като
Африкански ден на борбата срещу
маларията по решение на държавните и правителствените ръководители
на страните от Организация за африканско единство (от 11 юли 2001 г. - Африкански съюз), взето по време на среща на 10-12 юли 2000 г. в Ломе, Того.

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

26 Април 2019, Петък,
Ден в памет на загиналите в радиационни
аварии и катастрофи
Украйна почитат паметта на загиналите в найголямата ядрена катастрофа в света, в мирно време
- този ден се отбелязва годишнината от аварията в
Чернобилската АЕЦ през 1986 г. Денят се отбелязва
от 1993 г. Русия също почита паметта на загиналите
в радиационни аварии и катастрофи - годишнината
започва да се отбелязва от 1993 г., съгласно Постановление на Президиума на Върховния съвет на
Руската Федерация от 22 април 1993 г. и по решение
на Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.
27 Април 2019, Събота,
Световната седмица на имунизациите
Инициативата започва през 2003 г. първоначално в региона на Северна и Южна Америка. През 2012 г. в нея се включват повече от 180 страни. Провежда се под егидата на
Световната здравна организация (СЗО) и има за
цел да популяризира използването на ваксини
за защита на хората срещу болести.
28 Април 2019, Неделя,
Световен ден за безопасност на труда
Обявен през 2003 г. от Международната организация на труда (МОТ) с цел да привлече
вниманието на световната общественост към охраната на труда и здравето на работника. От 1996
г. до 2003 г. се отбелязва като Международен
ден на солидарност с пострадалите при трудови
злополуки или професионални заболявания.

П ЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „О ГЪРЛИЦА ОТ РАЗЛОМЕНИ СЛОВА ”
Краен срок: 1 май 2019 г.
Конкурсът има за цел да даде възможност за изява на хората с увреждания и тези,
които им съчувстват, и с творчеството си се стремят да облекчат техните страдания чрез
проявите си на хуманизъм.
Организаторите имат желанието конкурса да продължи традициите в поезията на Яна Язова,
вдъхновена от хуманизма, любовта към България, спомените за
детството, стремежа към красота
в живота във всички нейни форми и проявления.
В конкурса могат да участват
автори от цяла България и живеещи в чужбина, навършили
18 години. Всеки автор може да
участва с до три стихотворения.
Няма ограничения в тематиката, формата и размера на
творбите.
В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента в електронен или хартиен вариант.
Участниците да представят творбите си в срок до 1 май 2019 г. в електронен вариант
на е-mail адрес: vreme@mail.bg, като посочат две имена или псевдоним, точен адрес и
телефон за контакт (за творците с увреждания, само ако пожелят, да посочат и процент
нетрудоспособност).
Присъждат се: първа награда (250 лева), втора награда (150 лева), трета награда (100
лева), 2 материални поощрителни награди – за най-млад автор до 35 – годишна възраст
и най-възрастен участник, награда за най-активно участие на регионален клуб на хората
с увреждания.
Награждаването ще се състои в рамките на празниците в чест на 24 май в Лом.
За контакт и допълнителна информация: на посочения е-mail адрес или на телефон
0885 271077.
Организатори: Съюзът на българските писатели, Агенцията на хората с увреждания
в България, Община Лом, Дружество „Будители” в област Монтана.
ЛЮБОВТА И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО

ВЛЮБЕНОСТТА, ти си много по-силна от мен.
- А, ти знаеш ли в какво се крие моята сила? –
попитала ЛЮБОВТА замислено клатейки глава.
- Защото, ти си важна за хората.
- Не, скъпа моя, съвсем не е така – въздъхнала ЛЮБОВТА и погалила ВЛЮБЕНОСТТА по
главата. АЗ УМЕЯ ИСТИНСКИ ДА ПРОЩАВАМ.
Прошката ми дава тази огромна сила.
- Можеш ли да простиш Предателството?
- Да мога, затова защото често пъти Предателството идва от невежество, а не от умисъл
и злоба.
- А, можеш ли да простиш Изневяра?
- Да, и Изневярата мога да простя, защото по
този начин човек получава възможност да избере
най-доброто за себе си.
- Ти можеш ли да простиш Лъжата?
- Лъжата – е по-малкото зло – глупавичката ми,
защото често тя е продиктувана от Отчаянието,
осъзнаването на собствената вина, или от нежелание да причиниш болка на любимия човек, а
това са положителни показатели.
- Аз не мисля така, това са просто лъжливи
хора, мръсници. Съгласи се, че има и такива из
между тях.
- Разбира се, че има, но аз нямам отношения с
тях, те просто не знаят да обичат.
- Какво друго можеш да простиш?
- Мога да простя Гнева, защото той е краткотраен. Острите думи, също мога да простя, защото
често произлизат от Огорчението, а огорчението
не може да се предвиди и контролира, а и всеки
страда и понася горчилката по своему.

- Какво още прощаваш, кажи?
- Още, мога да простя Обидата – тя е по-голямата сестра на Огорчението, те често следват едно
след друго. Мога да простя Разочарованието,
защото често след него следва Страданието, а
страданието пречиства хората.
- Ах, ЛЮБОВ! Ти наистина си удивителна! Ти
можеш да простиш всичко! А аз при първото изпитание угасвам, като изгаряща кибритена клечка!
Аз така ти завиждам!
- И тук не си права, скъпа моя – НИКОЙ НЕ
МОЖЕ ДА ПРОЩАВА ВСИЧКО – ДОРИ ЛЮБОВТА!
- Но, ти току-що ми разказа толкова много и
съвсем различни неща.
- Всичко, което казах аз наистина мога да простя
и прощавам безкрайно. Но на света има нещо,
което не може да прости даже ЛЮБОВТА. ТО
Наранява повече от Измяната и Предателството,
причинява повече болка от Лъжата и Обидата. Ти
ще разбереш това, когато се срещнеш с него очи
в очи. Запомни ВЛЮБЕНОСТ, най-страшният враг
на чувствата е – БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. Появи ли се
то, за него лекарство и прошка няма!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НОИ

ИЗЧИСЛЯВА БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИИ И ПО
ДВЕТЕ МЕТОДИКИ , ОТПУСКА ПО - ВИСОКАТА
Националният осигурителен институт (НОИ) ще
бъде длъжен да изчислява пенсиите на бъдещите пенсионери и по старата, и по новата методика и да отпуска по-благоприятния размер. За целта хората трябва
да осигурят всички документи за доходите си преди
2000 година.
Това предвижда нова поправка в Кодекса за
социално осигуряване, която
бе ш е в н е с е н а
от депутати от
ръководството
на парламентарната социална
комисия.
При подаване трябва да отбележат в заявлението,
което подават за пенсиониране, и да представят всички документи, тъй като до 1997 година Националният
осигурителен институт не разполага с документи, да
си изберат най-добрите 3 години, след което автоматично Националният осигурителен институт ще
изчисли на тези лица и по двете методики - тази, която
е действала от 31 декември 2018 година, и тази, която
действа от 1 януари 2019 година. На лицето ще се
изплаща по-благоприятния вариант, тоест по-високия
размер на пенсията.
Предвижда се НОИ да осигури мобилни приемни,
които да консултират бъдещите пенсионери в градовете, в които няма териториални поделения на НОИ.

УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД)
ВИ ПОЗВОЛЯВА:
• Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието
и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
• Да упражните правото си да контролирате как
се харчат парите от Вашите здравноосигурителни
вноски.
• Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед,
лечение в болница или при заболекар), включително
и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които
сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен
от Вас имейл.
• Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.
ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:
• Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на
3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ
за самоличност.
КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на
НЗОК, направете тези стъпки:
www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ „Вход с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров
сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва
се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в
малкия прозорец се попълват контролните думи.
Вече можете да разгледате здравното си досие:
в меню „Пациентска информация“ са описани
всички медицински и дентални дейности, отчетени
и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.
За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254; 02 9656 822
www.nhif.bg
Сигнали за нередности се подават:
Писмено в районната здравноосигурителна каса или
в НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ №1
ДВОЙНО СКАЧА ЛИМИТЪТ
НА БЕЗКОНТАКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Лимитът за плащане с безконтактни карти Mastercard
и Maestro се вдига от досегашните 25 лв. на 50 лв., а
въвеждането на ПИН код няма да е необходимо.
Увеличението влиза в сила на 12 април т.г. Засега
от Visa, другият
голям картоиздател, запазват досегашния праг от
25 лв., но най-вероятно промяната
няма да се бави
дълго и за тях.
Според компанията повишаването на лимита
е глобална тенденция, а навлизането на този тип
плащания се обуславя от по-честото използване на
мобилните разплащания.
„Това е стандартна стъпка в развитието на пазара
към въвеждане на иновативни методи на плащане“,
коментира регионалният мениджър за България и
Македония на Mastercard.
През последните години безкешовите плащания са се
превърнали в ежедневие за потребителите, търговците
и банките. Така страната ни се нарежда сред Австрия,
Германия, Италия и Франция по най-висок лимит на

стойността на безконтактна транзакция.
Увеличаването на лимита значително ще подобри и
потребителското обслужване, защото така процесите ще
се случват с по-висока скорост и по-голямо удобство.
С 151% са се увеличили безконтактните плащания
през последната година у нас. Ръстът е над средния за
Европа и с тенденция за постоянно покачване.
Причина за това е масовото използване на ПОС
терминали, макар и по-малките търговци да избягват
употребата им с оправданието, че има високи такси
при плащане. Това може да се дължи на укриването
на оборотите.
През август миналата година 48% от всички плащания в магазините у нас са били безконтактни, а 75
на сто използват картите си всяка седмица. Най-често
така плащаме в бензиностанции, ресторанти, кафенета
и заведения за бързо хранене.
Средната стойност на една транзакция в страната
е 58 лв.
В страни като Дания, Хърватия, Гърция, Унгария,
Холандия, Полша и Русия безконтактните транзакции
дори надхвърлят 50%.
Очакванията са до края на тази година всички ПОС
терминали в Европа да станат безконтактни, а у нас
над 50% от тях вече използват тази технология.

Въпрос: Правилник за прилагане ЗХУ „Чл. 22(1)
т.2.. в случай че желае да използва посредничество
за наемане на хора с трайни увреждания“>какво
прави работодателят ,ако не желае да ползва
посредничеството на АЗ, а иска да ползва разпоредбата по чл.38(6) от ЗХУ>уведомява ли се АЗ и
какъв е начина за уведомяване, какви документи
трябва да се представят?
Отговор на МТСП: Срокът по чл. 22, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания е императивен, като само в случаите,
когато работодателят желае да ползва посредничество
за наемане на хора с трайни увреждания следва да
уведоми съответното териториално поделение на
Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, подавайки уведомление по образец.
В уведомлението работодателят посочва броят на
свободните работни места, които желае да заяви за
наемане на хора с трайни увреждания, насочени от
дирекции „Бюро по труда“, и броят на свободните
работни места, които желае да заяви за наемане на
хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с
издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за
изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за на
хората с увреждания. Не е необходимо предоставяне
на други документи. Териториалните поделения на
Агенцията по заетостта и териториалните дирекции
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ (които ще осъществяват специализирания
контрол) обменят по служебен път подадената информация от работодателите, на чиято територия е
седалището им, относно прилагането на квотата по
реда на Закона за хората с увреждания. Ако работодателят не желае да ползва посредничество не е длъжен
да подава уведомление, а да предприеме съответни
действия за наемане на хора с трайни увреждания
на първичния пазар (напр. обява, подбор/селекция
на подходящи кандидати за наемане или проверка за
наличие на вече наети такива, други). Информирам
Ви, че през 2019 г. работодателите, задължени да
изпълняват квота, следва да предприемат действия
за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника за
прилагане на Закона за хората с увреждания в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.). Инспекцията по труда
ще упражнява специализираната контролна дейност,
като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване
за хора с трайни увреждания. Предстои да бъдат
утвърдени вътрешни правила за осъществяване на
специализираните проверки. Вътрешните правила
ще включват задължително критерии по прилагането
на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания
(специфичните фактори в работната среда), процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху
изпълнението на проверките и последващи оценки на
изпълнението, както и ред за извършване на проверки
във връзка с прилагането на алтернативните мерки.
Въпрос: Майка ми е инвалид с 95% инвалидност
и издадено решение на ТЕЛК. Пенсията й не надвишава 280лв. Баща ми полага целодневни грижи
за нея. Миналата година получи правото на минимална пенсия за навършена пенсионна възраст, но
без необходимият трудов стаж. Въпросът ми е:
баща ми има ли право на социална помощ за личен
асистент на майка ми? Какви права има баща ми
при тези условия?
Отговор на ПТСП: Законът за личната помощ
(ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
АПРИЛ 2019г.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя
на авансовия данък, удържан
през месец март за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на
авансовия данък, определен по
реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните плащания по
трудови правоотношения, направени през месец март,
когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е
изплатен до 25 април.
До 30-ти април:
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за
цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
3. Плащане на данъка върху превозните средства за
цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по
ЗКПО за първо тримесечие.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии,
дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от
ЗДЗП за предходното тримесечие.
уреди условията и реда за предоставянето и ползването
на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат
подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности
и за преодоляване на бариерите на функционалните им
ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1
септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ,
правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и
„Домашен помощник“ по досегашния установен ред.
В съответствие с новата правна рамка механизмът
лична помощ се основава на гарантирана от държавата
финансова подкрепа, индивидуалните потребности и
избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите
и издадено направление по реда на Закона за хората
с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се
определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна
скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г.
документите за изготвянето на индивидуална оценка
на потребностите, вкл. за определяне на потребността
от лична помощ се подават в специализираните отдели
в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията
за социално подпомагане по настоящ адрес на човека
с увреждане. Искането за предоставянето на лична
помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред
кмета на общината по настоящия адрес на човека с
увреждане. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до
31 декември 2020 г., сред които са хората с право на
чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и
степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност, децата с определена чужда помощ
и децата без право на чужда помощ с определени 90
и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой
часове, финансирани от държавния бюджет за лична
помощ, съобразно четирите степени на зависимост/
затруднения установени в закона.
Въпрос: Здравейте, в края на месец февруари,
в Дирекция „Социално подпомагане“, подадох
молба за получаване на финансова помощ за хора
с увреждания, тъй като съм с експертно решение
на ТЕЛК (74%). При подаването ми обясниха, ще
изплащането започва от месеца следващ този на
подаването, т.е. изплащането трябваше да започне през месец април, а нямам превод. Кога мога да
очаквам изплащането?
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания
имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка
по чл. 20. По реда на § 6 от Преходните и заключителни
разпоредби от ЗХУ, до 31 март 2019 г. включително
хората с трайни увреждания имат право на месечна
финансова подкрепа по чл. 70, въз основа на заявлениедекларация по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане,
като индивидуална оценка на потребностите не се
изготвя. Заповедта за отпускане на месечна финансова
подкрепа се издава в срок до края на месеца, следващ
месеца на подаване на документите. В оперативната
самостоятелност на платеца е да определи в кой ден
до края на месеца ще изплати финансовата подкрепа.
Установеният алгоритъм към момента е изплащането
на средствата да започва от 15 число на месеца.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ЗАСАДИМ ОРЕХ

Орех (Júglans) е род растение от семейство Орехови
(Juglandaceae). Те биват 20 вида дървета, достигащи височина от 10 до 40 м. У нас е популярен видът обикновен
орех (Júglans régia), който се отглежда основно заради
неговите ядки и дървесина.
Орехови дървета могат да се засадят от ядки или разсад. Засаждане от
разсад дава по-надеждни резултати.
Това е така, защото те са поникнали
вече, за разлика от ядките.
В следващите редове ще прочетете за двата метода за засаждане и
отглеждане на орех: чрез готов разсад (фиданка) и чрез семена (ядки).
Метод 1: Засаждане на орех от ядки
• Събиране на орехи. Съберете орехите, паднали от
ореховите дървета. Това е обикновено през есента. От
началото на месец Септември до края на Октомври,
началото на Ноември;
• Премахване на люспите. Поставете орехите в кофа
с вода. Оставете ги да се накиснат, докато външната
обвивка стане мека на допир. Премахнете външната
обвивка и запазете ореха;
• Подгответе орехите за кълняемост. Това се постига
чрез студена обработка, или чрез поставянето на орехите
в хладилник. Ниските температури предизвикват процес
наречен стратификация. Той поставя орехите в латентност и спира процеса на кълняемост. Има два варианта
за този етап от подготовката:
• Малко количество орехи. Опаковайте ги в найлонова
торбичка и поставена в хладилник при температура от
1.1 до 5 градуса C за 90 до 120 дни.
• Голямо количество орехи. Изкопайте яма от 30 до 60
см. дълбочина и достатъчно широка, за да побере орехите, които планирате да засадите на пролет. Покрийте
ги с пръст между 3 и 5 см дебелина. Може да използвате
и рабицова мрежа за допълнителна защита. Оставете
ги така през зимния период. Напролет те ще бъдат вече
готови за засаждане.
• Избиране на място за засаждането на орехите през
пролетта. Изберете почва, която да е дълбока, пропусклива, топла, с дълбоко разположени подпочвени води.
• Засаждане на орехите. Изкопайте малки дупки, на
дълбочина от 3 до 5 см. Дупките трябва да са на разстояние от 3 до 4 м. едно от друга. Това ще даде възможност
за растеж на поникналите фиданки след време.
• Поставете орехите в дупките и да ги покрие с почвата.
Метод 2: Засаждане на орехи от разсад
• Изберете орехов разсад. Закупете орехов разсад,
който е най-малко на 1 година и диаметър на стъблото
не по-дебели от 1 см.
• Избиране на място за засаждането на орехите през
пролетта. Изберете почва, която да е дълбока, пропусклива, топла, с дълбоко разположени подпочвени води.
• Изкопаване на дупките за готовия разсад. Дупки за
ореховите фиданки трябва да са достатъчно широки, за
да влезе кореновата система на фиданката и с дълбочина
около 5 см. Дупките трябва да са на разстояние от 3 до
4 м. едно от друга. Това ще даде възможност за растеж
на поникналите фиданки след време.
• Поставяне на ореховите фиданки в дупките. Запълването им с околната почва.
• Напояване с вода на посаденият разсад.
• Грижа за посадените орехови дръвчета. Пазете района около тях чист от плевели и вредители. Грижете се
за тях като малки деца.
Полезни съвети при засаждане и отглеждане на орехи
• Не засаждайте орех, които вече е покълнал. Вероятността да продължи да нараства е малка.
• Засадените орехи не се нуждаят от торене. Въпреки
това, може да използвате минерални торове, богати на
азот при слаба почва.
• За да предпазите засадени орехи от гризачи, може
да използвате метални кутии за целта. Поставете ореха
в металната кутия, която заравяте в земята. Направете
разрез във формата на буквата Х в горната част. Така
орехите ще бъдат защитени и и ще поникнат през оставения от Вас процеп.
• Носете предпазни дрехи и ръкавици при събирането
на орехите, за да избегнете оцветяване на дрехите и
ръцете си.
• Ядките може да бъдат извадени от черупката с помощта на ръчна трошачка.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

КАК ДА ПОДМЛАДИМ АНТУРИУМА
Екзотичният антуриум или „мъжко щастие“, както
още се нарича, радва с красивите си листа, необикновено ярки цветове, с нежните съцветия. С течение на
времето, антуриумът губи своята привлекателност:
долните листа увяхват, стъблото се оголва, листата на
растението намаляват значително, цветовете намаляват
или дори изчезват.
Има няколко начина за подмладяване на старото
растение:
Отрежете върха на възрастния антуриум с няколко зачатъка на въздушни корени. Засадете го в малка
саксия с рохкав субстрат.
Увийте горната част на стъблото със зачатъците на
въздушните корени с навлажнен мъх. Когато корените
прораснат през мъха, отрежете стъблото с част от мъха
и го посадете в рохкава почва.
Всяко растение се пресажда след цъфтежа, макар че
антуриумът няма проблеми и при пресаждане по време
на цъфтежа.
Преди пресаждането се препоръчва да се отрежат
цветоносите и увехналите листа.
След пресаждането антуриумът е добре да се защитава от слънцето и да се полива с престояла вода при
просъхване на почвата.
Операцията по подмладяването е добре да се извършва от февруари до август, когато растението расте активно.
За младите растения пресаждането се извършва един
път в годината, а възрастните един път на три- четири
години, за да се подмени почвата с по-хранителна.

ПРОЛЕТНО ТРЕТИРАНЕ И ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ

При затопляне на времето се извършва пролетният
преглед. Самото третиране може да се осъществи и
след първото масово облитане на пчелите.
За да се развият добре кошерите
след презимуването, трябва да им се
осигури добра и качествена храна.
Подхранването се прави до момента, в който в района на пчелина се
появи цъфтеж. В различните части
на страната моментът се случва по различно време, в
зависимост от микроклимата и надморската височина.
Подхранването се прави с твърда храна, богата на
витамини и минерали. Също така е добре, ако има останали пити с мед от предната година, да се разпечатат
и поставят в кошера. Това е най-добрата стимулация за
бързо развитие на пчелите.
Кошерите освен това трябва да се стеснят.
През този период трябва да се обърне внимание и на
обезпаразитяването на пчелите – третиране срещу вароатоза и нозематоза. Пчелните семейства се третират
с различни препарати на основата на оксалова киселина. Може да се използват и етерични масла, както
и различни естествени екстракти. Те помагат за очистването на пчелите от акари.
При силна инвазия на акари обработката се повтаря
след около две седмици, а за целия сезон може да се
осъществи три-четири пъти.
На пазара се предлагат и ленти за борба с акарите.
Те обаче могат да се поставят само когато температурите през нощта са над 12 градуса, т.е. настъпило е
трайно затопляне. При по-студено време пчелите се
събират на кълбо и само една част от тях са в допир
медикаментите.
Могат да се ползват и различни прахове и други химикали, но следва да се знае, че при напръскване има
риск и за пчелите.
Ако пчеларят забележи тъмни петна по кошера, пчелното семейство най-вероятно е поразено от нозематоза.
В такива случаи е редно пчеларят веднага да се допита
до ветеринарен лекар, който ще назначи правилното лечение. В законодателството подробно са описани мерките за предпазване.
От министерството на земеделието предупреждават също, че при наличието дори на леки симптоми
на болест по пчелите, е абсолютно забрането да се
използват антибиотици от страна на фермерите. Забраната важи от 2006 г., когато в меда бяха открити
остатъци от антибиотици.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЧЕРВЕНА ЕМИЛИЯ – РЯДКА И КРАСИВА

Червената емилия е едногодишно растение с красиви ярки цветове. То е рядко срещано у нас. Родината
му е Индия, но е пренесено в Европа преди векове.
На височина достига около 50-60 см и има интересни кичести цветове, обагрени в яркооранжево или
червено. Цъфти от началото на лятото чак до зимата.
Баухиния – дърво със съвършени цветове
Листата на емилията са тъмнозелени. Стъблата ѝ са
тънки и многобройни. Изглеждат сякаш са сплетени
едно в друго. Цветовете ѝ са малки, не по-големи
от 1,5-2 см. Срещат се и видове, обагрени в жълто.
Местоположение и светлина
Емилията обича
топлината и светлината. Засадете я на
огряно от слънцето
място. За предпочитане е да се посади
в градина, където
семената да могат
да се разпръснат на
равномерно разстояние, а растящите
след това растения
да се разгърнат.
Поливане
Червената емилия понася засушаване. Ако не я поливате всеки ден, растението няма да загине. Преполиването не ѝ понася. Корените ѝ започват да гният.
Температура
Оптималната за емилията температура е умерената.
Въпреки това понася много добре и високи летни
температури без проблем.
Почва
Почвата за това растение трябва да е добре пропусклива, за да не се задържа никаква излишна вода.
Наторяване
Емилията се наторява с минерални течни торове,
особено след покълване на младите растения и
разсаждането им на около 20 см разстояние. Това
се прави, за да могат да се развият нормално без да
се задушават взаимно.
Размножаване
Размножаването става чрез семена, тъй като емилията е едногодишно растение. В 1 грам събрани
семена се съдържат около 1500 броя растения, от
които вероятно ще покълнат 100. Младите растения
се появяват бързо – около 10 дни след покълването
на семената. Семената се засаждат в началото на
май, когато е достатъчно топло.

САЛАТА ОТ КРАСТАВИЦИ И
ПЕЧЕНИ ЧУШКИ

Продукти:
• 6 печени чушки
• 1 краставица
• 1 глава червен лук
• 5 стръкчета магданоз
• 2 с.л. зехтин
• 1 с.л. лимонов сок
• 1 ч.л. мед
• 1 ч.л. соев сос
• сол
Приготвяне: Печените белени червени чушки (6 бр) се нарязват на
дребни кубчета, както и
червеният лук (1 глава) и
обелената краставица (1
бр). Смесват се със ситно
нарязания магданоз (5 стръкчета) и се овкусяват с
дресинг, приготвен от разбитите мед (1 ч.л.), зехтин (2
с.л.), соев сос (1 ч.л.) и лимонов сок (1 с.л.). Салатата
се посолява на вкус.
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:
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!

Асан
сан в районното:
- Как се казваш?
- Асан..
- Къде живееш?
- На „Теменужка“ 14.
- Не лъжи! (бият го порядъчно).
На втория ден:
- Как се казваш?
- Асан, бе старши...
- Къде живееш?
- На „Теменужка“ 14.
- Пак лъжеш! (бият го порядъчно).
На третия ден се повтаря същото и полицаите го пускат.
Асан се прибира и го посреща Айшето:
- Ой, мойто Асан!!! Крий са, че 3 дни‚ секи ден идва
патрулката и питат „Тук ли живее Асан?“ и аз им викам
„Нема такъв човек тук.“...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

