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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

От 14 април родите-
лите на деца до 12 г., 
които най-малко 20 дни 
са в неплатен отпуск 
заради невъзможност 
да работят от вкъщи по 
време на извънредното 
положение, ще могат 
да кандидатстват, за да 
получат еднократна по-
мощ в размер на 375 лв.
Кандидатстването ще 

е към Агенцията за со-
циално подпомагане по 
досегашния ред за по-
лучаване на еднократна 
помощ.
За получаването на 

помощта има доходен 
критерий, като месеч-
ният доход на член от 
семейството не трябва 
да е по-висок от раз-
мера на минималната 
работна заплата – 610 лв. За самотен родител с едно 
дете например общият месечен доход на домакин-
ството трябва да е до 1220 лв.
Важни условия са родителите да нямат други 

доходи от наеми, услуги или допълнителни тру-
дови договори, да не получат помощи по Закона 
за социалното подпомагане, да не са включени в 
схемата 60/40 и да са изчерпали платения си от-
пуск. Задължително е децата им да са посещавали 
детска градина или училище преди 13 март 2020 г., 

както и родителите да са осигурявани в последни-
те шест месеца.
В случаите, когато само единият родител е в не-

платен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, 
ако другият не получава пари от майчинство, обез-
щетение за безработица или временна нетрудоспо-
собност (с изключение на пенсия за инвалидност).
За целта ще бъдат отпуснати 20 млн. лв. от бю-

джета на Министерството на труда и социалната 
политика.

До 30 юни се удължава срокът 
за деклариране и внасяне на окон-
чателните социални и здравни 
осигурителни вноски за едно-
личните търговци, включително 
плащащи патентен данък и за 
земеделските стопани, избрали  да 
се облагат като еднолични търго-
вци,. До края на юни, заедно с го-
дишната си данъчна декларация, 
те трябва да подадат и декларация 
образец  № 6 с общия размер на 
дължимите  за предходната година осигурителни вноски.  
За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за декла-

риране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 
2019 г. остава   30 април 2020 г.
Приходното ведомство напомня, че подаването на да-

нъчните и осигурителни декларации и документи, както 
и плащането към бюджета  могат да се извършват чрез 
портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/  – с персонален 
идентификационен код (ПИК) на НАП.
Националната агенция за приходите съветва клиенти-

те си да отложат посещенията си в офис на ведомството 
до преустановяването на извънредното положение, като 
дотогава използват електронните услуги. Структурите на 
НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при 
допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция 
на помещенията.
Подробна информация за данъчните и осигурителни пра-

вила по време на извънредното положение е достъпна в спе-
циална рубрика на сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=762. 
Информационният център на НАП отговаря на въпроси 

на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 
часа в делнични дни на цена, според тарифите на съот-
ветния оператор.

В периода на обявено извънредно по-
ложение можете да се регистрирате в 
Бюрото по труда в срок до 14 дни след 
отмяна на извънредното положение, без 
това да се отрази на периода и размера 
на обезщетението, което може да полу-
чавате за безработица!
В случай че не можете да отложите 

регистрацията си в бюрото по труда, то 
проучете предварително всички възмож-
ности за регистрация без да посещавате 
местната Дирекция „Бюро по труда”.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:
Заявлението, което се подава към бю-

рото по труда по електронен път, служи 
само за регистрацията Ви за ползване на 
посредническите услуги на Агенцията 
по заетостта и не води автоматично до получаване 
на права за обезщетения или социални помощи.
Препоръка!
И все пак, ако решите, че се налага да посетите 

бюрото по труда, моля подгответе и носете Вашето 
предварително попълнено заявление (свалено от сай-
та на Агенцията по заетостта) и Вашата лична карта. 
Това съществено ще намали времето за престой и об-
работка на Вашите документи в рискова среда.
Можете да ползвате консултации от служителите 

на бюрата по труда по отношение регистрацията и 
посредническите услуги на бюрата по труда.
Помислете! Не рискувайте Вашето здраве, здраве-

то на Вашето семейство, близки  и хората около Вас!
Останете си вкъщи!
 ВНИМАНИЕ:
Регистрацията в Бюрото по труда не води автома-

тично до получаване на права за парични обезщете-
ния при безработица!
За получаване на ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БЕЗРА-

БОТИЦА е необходимо да се подаде друго заявле-
ние, което може да се извърши:

> по електронен път чрез сайта на НОИ на след-
ния линк: https://serviceseprocess.nssi.bg/services.
aspx?GroupID=962a0a39-24aa-4bc9-b830-9aadaccef4f7.

> Заявлението може също да се изтегли от тук: 
https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment, 
да се попълни в електронен или хартиен формат и да 
се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор към 
териториално поделение на НОИ.
ВАЖНО:
Заявленията за получаване на обезщетения се из-

пращат по електронен път, чрез пощенска или кури-
ерска услуга към териториално поделение на НОИ!
Само в случай че не могат да се ползват горепосо-

чените форми за дистанционно подаване на заявле-
ния и ползване на услуги в периода на извънредното 
положение, заявлението за получаване на обезще-
тение за безработица може да се подаде на хартиен 
носител при регистрация в бюрото по труда! В този 
случай го носете предварително попълнено!
Лесна и сигурна регистрация в бюрото по труда 

–  дистанционни варианти
• Вариант 1: ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ 

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕК-
ТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Вариант 2: Регистрация по ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА

• Вариант 3: Регистрация чрез лицензиран по-
щенски оператор (по пощата или с куриер)

ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ВНАСЯТ 
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ДО 30 ЮНИ

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ КЪМ НОИ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Заявленията за отпускане на парично обезщетение за без-

работица, както и декларациите за промяна в обстоятелства-
та за изплащане на обезщетението, се подават по електронен 
път към Националния осигурителен институт (НОИ).
Това става чрез две електронни административни услуги:
Използването им се реализира чрез въвеждането на 

квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален 
идентификационен код (ПИК), издаден от Националния 
осигурителен институт. Достъпни са на интернет сайта 
на институцията в рубрика „Е-услуги“/„Административ-
ни услуги“. За улеснение на потребителите на заглавната 
страница е поставен и банер „Електронни адм. услуги, въ-
проси, сигнали и жалби“, който препраща директно към 
тази рубрика.
След влизане в менюто, за да се подаде заявление за от-

пускане на парично обезщетение за безработица, е необ-
ходимо да се посочи желаното териториално поделение на 
НОИ (ТП на НОИ), да се избере опция „е-Парични обезще-
тения за безработица“, а след това и желаната електронна 
административна услуга.
При подаване на декларация за промяна в обстоятелства-

та пътят е същият, като при избора на ТП на НОИ се посоч-
ва това, което е отпуснало и изплаща обезщетението.
След това на екрана се визуализира описание на услуга-

та, с което желаещите да я ползват следва да се запознаят 
преди да преминат към попълване на електронната фор-
ма. След попълване и проверка за верността на данните, 
лицата, които притежават КЕП, подават своето заявление/
декларация след натискане на бутон „Подпиши“, a тези, ко-
ито притежават ПИК, издаден от НОИ - след натискане на 
бутон „Идентификация“.
След автоматичното завеждане на заявлението, на заяви-

теля се изпраща съобщение, което съдържа информация за 
входящ номер - уникален регистров идентификатор (УРИ) 
от деловодната система на НОИ, код за достъп и интернет 
адрес, чрез които лицето може да се информира за входи-
раните заявления.
Длъжностното лице се произнася с разпореждане в 

14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъп-
ване на съответните обстоятелства.
Съгласно разпоредбата на чл. 3а, ал. 1, т. 3 от КСО 

непроизнасянето в срок на длъжностните лица по причи-
ни, дължащи се на извънредното положение, не се смята за 
мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.



Н О В И Н И
21 - 26 април 2020г., брой 16

25 Април 2020, Събота,
 Световен ден на борбата срещу 

маларията Найроби, Кения 
Обявен от 60-та сесия на Световната 

асамблея по здравеопазването на Све-
товната здравна организация (14-23 май 
2007). Дотогава се отбелязва като Афри-
кански ден на борбата срещу маларията 
по решение на държавните и правител-
ствените 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.

26 Април 2020, Неделя, 
Ден в памет на загиналите в радиационни 

аварии и катастрофи
 Украйна почитат паметта на загиналите в най- 

голямата ядрена катастрофа в света, в мирно време 
- този ден се отбелязва годишнината от аварията 
в Чернобилската АЕЦ през 1986 г. Денят се от-
белязва 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 Вър-
ховния съвет на Руската Федерация от 22 април 

1993 г. и по решение на Съвета на държавните ръководители на страните от ОНД от 2004 г.

22 Април 2020г, Сряда, 
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 междуна-
родната общност за пряката зависимост между 
човека, планетата и нейните екосистеми. До 
2009 г. 22 април се отбелязва като Ден на Зе-
мята, 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 2020г,Четвъртък,
 Ден на английския език в ООН
 Ден на английския език в ООН (Годишнина 

от рождението на английския поет и драма-
тург 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 официал-
ни 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 От-
белязва 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 Ше-
кспир /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 2020, Петък,
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 експери-
менти с животни.
Международен ден на младежката солидарност.
 Отбелязва се от 1957 г. по инициатива на Све-

товната 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 меж-

дународната Конфедерация на организациите 
за борба с менингита (CoMО), за да информира 
общественост та 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. 

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 16.04.2020 г.
1111 .     – 7  

1 ,  / - / 

1   (   
"  

1    (  ) 
1 ,     /   

2 - ,  
 /  

 – , , 
   

1 ,    /   
 

.     -   – 154  
7    

76 , /   /   
1 ,    /  
10 ,   
25  /  
20    
8  / /  
3  ,    
2    
1       

1 ,   
/  /  

Проблемите са част от живота на всеки. Не 
всеки проблем би могъл да бъде предвиден, из-
бегнат, затова е важно, когато се изправим срещу 
трудностите, да не потъваме в страх. затова спо-
деляме една поучителна притча за проблемите.

„Един прочут мъдрец имал много ученици и 
последователи. Веднъж той събрал най-изяве-
ните от тях и им казал:

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

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

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

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

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

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

– Аз ви казах ясно и точно, че пред вас има 
проблем. И независимо колко красиво и изку-
сително изглежда, той трябва да бъде решен. 
Проблемите съществуват, за да бъдат решава-
ни. Те могат да изглеждат по всякакъв начин: 

красив и скъп предмет; любов, която вече е 
изгубила смисъл; път, който не води доникъде 
и вече трябва да изоставиш, въпреки че ти носи 
комфорт и сигурност.
Има само един начин за решаване на проблема 

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

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

ПРИТЧА ЗА ПРОБЛЕМА
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ДФЗ ОТПУСКА 7,2 МЛН. ЛЕВА ЗА РАЗВЪДНА 
ДЕЙНОСТ И СЕЛЕКЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

Бюджет от 7,2 милиона лева за 2020 г. утвърди Упра-
вителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на 
държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане 
на родословна книга и за определяне продуктивността 
и генетичните качества на животните“.
Целта на помощта е подпомагане на селекционните 

дейности в животновъдния сектор. Тя се предоставя 
на развъдните организации и ИАСРЖ за извършените 
от тях услуги и не включва директни плащания към 
земеделски 
с т о п а н и . 
По  линия 
на помощта 
се подпома-
гат до 100% 
от админи-
стративни-
те разходи 
за водене на 
родословна 
книга и до 70% от разходите за определяне на продук-
тивните и генетичните качества на животните.
Усвоените финансови средства по схемата на държав-

на помощ през 2019 г. са в размер на 7 156 294 лв. от 49 
развъдни организации за 5 147 земеделски стопани.
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министер-

ството на земеделието, храните и горите и ИАСРЖ да 
изготвят указания за прилагане на помощта.

ДО 3 ЮЛИ ЩЕ ВЪРВИ ПРИЕМЪТ ПО ДВЕ 
ПРОЦЕДУРИ ОТ МЯРКАТА ЗА НАПОЯВАНЕ   
Министерството на 

земеделието  откриха 
две отделни процедури 
за прием на проекти по 
подмярка 4.3 „Подкрепа 
за инвестиции в инфра-
структура, свързана с 
развитието, модернизи-
рането или адаптиране-
то на селското и горско-
то стопанство“, които се 
различават според допустимостта на кандидатите. 
Общият бюджет е в размер на 100 млн. Лева, които 
до 2023 г. да бъдат инвестирани във възстановяване 
на инфраструктурата за напояване в страната.
Първата процедура е „Проектни предложения от 

„Напоителни системи“ ЕАД“, по която ще се подпо-
магат само проекти, подадени от дружеството. Общият 
размер на финансовата помощ по тази процедурата е 45 
419 274 евро. Максималният размер за едно проектно 
предложение е 6 млн. евро.
Втората процедура е „Проектни предложения от 

сдружения за напояване и други юридически лица за 
възстановяване на съществуващи хидромелиоративни 
съоръжения за напояване“. По нея допустими канди-
дати са юридически лица, учредени и регистрирани 
по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) и 
вписани в регистъра на Сдруженията за напояване и 
юридически лица, както и учредени и регистрирани по 
реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за коопера-
циите (ЗК). Общият размер на финансовата помощ по 
процедурата е 5 046 586 евро. Максималният размер 
на допустимите разходи за целия период на прилагане 
на ПРСР 2014 - 2020 г. за кандидат е 1,5 млн. евро.
Подаването на проекти се извършва изцяло по елек-

тронен път чрез Информационната система за упра-
вление и наблюдение на Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходи-
мо е използването на квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения 

е 3 юли 2020 г.

С ОБАЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА
ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ ЗАБРАВЕН ПИК ОТ НАП 
Потребителите, които имат 

персонален идентификаци-
онен код (ПИК) от НАП, но 
са го забравили, ще могат да 
го възстановят само с едно 
обаждане на информацион-
ния телефон на приходната 
агенция: 0700 18 700 или 
02/98596801 за чужбина, като 
изберат меню 6 – „Инфор-
мация с ПИК“, подменю 3 – 
„Забравен ПИК“. Необходимо условие е клиентът да 
има достъп и да ползва към момента електронния си 
адрес, който е заявил при издаването на ПИК.
След свързване с консултант от Информационния 

център и след надеждна идентификация, клиентът ще 
получи временен ПИК. С него той ще може да влезе 
в е-услугите на НАП, да въведе нов код и да го по-
твърди. На имейл адреса си потребителят ще получи 
линк за активация на въведения от него код, с който 
ще може да ползва пълния обем електрони услуги, 
предоставяни от НАП.
В случай, че потребителят няма достъп до електрон-

ния си адрес, посочен при издаването на ПИК, то той 
трябва да попълни и подаде заявление за получаване 
на нов в удобен за него офис на НАП. Издаването на 
ПИК отнема само няколко минути. От съображения за 
сигурност, той се дава лично на клиента или на упъл-
номощено от него лице в запечатан плик. Причината е, 

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации 
на работодатели с цел запазване на заетостта на 
работниците по време на извънредното положение

1. При въвеждане на непълно работно време на 
основание чл.138 ал.2 от КТ (например преминаване 
от 8ч. на 4ч. при 1000 лв. за 8ч.) какво възнаграждение 
трябва да се изплати на работника (пълна заплата 
или половината) и какъв е размера на компенсацията 
(60% от неотработеното време - 300 лв. при 4ч.?). 
Каква е логиката за напълно неработещ служител 
да се дължат повече разходи, отколкото за работещ 
на непълно работно време?
Постановлението предвижда при въвеждане на не-

пълно работно време компенсации да се изплащат про-
порционално на неотработеното време, но за не повече 
от 4 часа дневно. Целта е да се гарантират доходите на 
работещите и те да получат пълния размер на трудовото 
си възнаграждение в период, през който не могат да 
полагат труд поради преустановяване на работа или 
работа на непълно работно време. 

2. Работодателят е издал заповед по чл. 1.(3) от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30.03.2020 г. и е въвел 
непълно работно време за служителите в размер на 
4 часа дневно. За тези служители чл. 1 (5) казва, че 
компенсация ще се изплати само за неотработеното 
време (в случая 4 часа), а чл. 1.(8) казва: „Работода-
телят изплаща пълния размер на трудовото възна-
граждение на лицата по ал. 5 за съответния месец“. 
В този случай дори работодателя да въведе непълно 
работно време, трябва да плаща цялата заплата, а 
ще получава 30% компенсация (половината заради 
намаленото работно време), нали така? Означава 
ли това, че се стимулира спирането на дейността, 
вместо да се подкрепя продължаването на работата 
на предприятието?
При въведено непълно работно време работникът 

„заработва“ част от заплатата си през времето, през 
което работи, а получава чрез солидарния принос на 
работодателя и държавата остатъка от загубения си 
доход за времето, през което временно не работи по 
независещи от него причини. 

3. Компенсира ли се по мерките по постановление 
55/ 30.03.2020 г. в съотношение 60/40 предоставе-
ният по разпореждане на работодателя платен 
годишен отпуск на основание чл.173а, ал.1 от КТ за 
периода на преустановяването на работата дали 
си компенсира?
Предоставеният по разпореждане на работодателя 

платен годишен отпуск на основание чл.173а, ал.1 от 
КТ за периода на преустановяването на работата се 
компенсира по Постановление №55 от 30.03.2020 г.

че всички действия извършени с ПИК, включително 
подаване на декларации и документи , се считат за 
саморъчно подписани от клиента. 
Потребителите с персонален идентификационен 

код от НАП, които до момента са имали възможност 
само да правят справки, вече ще могат онлайн да 
разширят обхвата на е-услугите с ПИК, които ползват, 
без да ходят до офис на приходната администрация. 
Така те ще могат да подават декларации, документи 
и заявления онлайн.
Общият брой е-услуги на НАП, достъпни с ПИК  

надхвърли 35. Сред тях са подаване на данъчни и 
осигурителни декларации, справки за задълженията 
с възможност за плащане, включително и за местни 
данъци и такси, справки за изплатени доходи, за оси-
гурителен доход, за извършени плащания и погасени 
с тях задължения, актуално състояния на трудови 
договори, подаване на заявления и получаване на 
удостоверения и други.
Националната агенция за приходите призовава от-

ново своите клиентите, при възможност, да отложат 
посещенията си в офис на ведомството до преустано-
вяването на извънредното положение, като дотогава 
използват електронните услуги, достъпни на https://
inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код 
или електронен подпис. Структурите на НАП продъл-
жават да работят и да обслужват клиенти при допъл-
нителни мерки за защита и постоянна дезинфекция 
на помещенията.
Подробна информация за данъчните и осигури-

телни правила по време на извънредното положение 
е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП - 
https://nap.bg/page?id=762. 
Информационният център на НАП – отговаря на 

въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 
часа до 18.00 часа в делнични дни, на цена според 
тарифите на съответния оператор.

ВИЖТЕ ПРАВИЛАТА
ЗА БЕЗЛИХВЕНИТЕ ЗАЕМИ ОТ 1500 ЛВ
Българската банка за развитие (ББР) обявява меха-

низма, условията и реда за кредитиране на физически-
те лица по Програмата за гарантиране на безлихвени 
кредити в помощ на хора, лишени от възможността 
да полагат труд поради пандемията от COVID-19.
Програмата е една от кризисните мерки на българ-

ското правителство в защита на самоосигуряващите 
се и наетите по трудово правоотношение лица в ус-
ловия на извънредно положение. Чрез нея ще се под-
помогнат за-
сегнатите от 
икономиче-
ските послед-
ствия от пан-
демията фи-
зически лица, 
които трябва 
да отговарят 
на следните 
условия:
Относно лицата на трудов договор:
– Да са преустановили полагането на възмезден 

труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск 
като следствие от пандемията;

– Да са страна по трудово правоотношение в 
последните 6 месеца преди излизането в неплатен 
отпуск;

– Да не получават възнаграждение по други трудови 
правоотношения;

– Да имат отработени поне пет работни дни в ме-
сец март, ако това е месецът, в който са пуснати в 
неплатен отпуск.
Относно самоосигуряващите се лица:
– Да са прекъснали дейността, която извършват 

като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 
20% спад в доходите си за първото тримесечие на 
2020г., сравнено с доходите през първото тримесечие 
на 2019г., като резултат от пандемията;

– Да не получават възнаграждение по други пра-
воотношения
Кандидатите трябва да са с платени осигурителни 

вноски и да могат да възобновят упражняването на 
своята дейност (ще се върнат на същата работа) след 
прекратяване на неплатения отпуск.
Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена 

наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. При 
първоначално разрешен по-малък размер на кредита 
той може да се анексира впоследствие с цел достигане 
на сумата от 4 500 лева
Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент 

по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат так-
си, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват 
обезпечения като условие за отпускането на заема.

РАБОТНИЦИ В НЕПЛАТЕН ОТПУСК
МОГАТ ДА БЪДАТ НАЕМАНИ НА

ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР 
Работници, които са в неплатен отпуск поради спи-

ране или свиване на дейността на техните предприя-
тия заради извънредното положение, могат да бъдат 
наети на втори договор от други работодатели, чиято 
дейност не е пострадала. За целта не се изисква разре-
шение от работодателя, с когото наетият има сключен 
основен трудов договор, освен ако контрактът не 
съдържа изрична забрана за това. Това коментират от 
пресцентъра на Главната инспекция по труда /ГИТ/.

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, опреде-
лен по реда на чл. 42, ал. 6 от 
ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частични-
те плащания по трудови правоотношения, направени 
през месец март, когато пълният размер на начисле-
ните от работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 април.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 АПРИЛ 2020г.

Няма и ограни-
чения за времето, 
в  което  служи-
телите могат да 
полагат труд по 
втория трудов до-
говор, докато са в 
неплатен отпуск. 
Еди н с т в е н о т о 
изискване е вто-
рият работодател 
да въведе такава 
организация на работното време, която да гарантира 
спазването на междудневните и седмичните почивки.
Именно с цел повече възможности за намиране 

на допълнителна работа в условията на извънредно 
положение заетите, каквито по смисъла на закона са 
работещите в неплатен отпуск, трябва да се регистри-
рат в бюрата по труда.
Безработни и социално слаби могат да получават до-

пълнителен доход, като работят в селското стопанство 
по силата на трудов договор за краткосрочна сезонна 
селскостопанска работа за обработване на насаждения 
и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, 
розов цвят и лавандула. Наетите на т.нар. “еднодневни 
трудови договори” не губят право на социални помощи 
и обезщетения.



ЗАЩО НАРЦИСИТЕ НЕ ЦЪФТЯТ – 
ПРИЧИНИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ    
Нарцисите са нежни пролетни цветя, обичани от много 

селекционери и любители. Създадени са над 12 000 кул-
тивирани сорта със сложен хибриден произход и разноо-
бразни багри на цветовете – бели, кремави, жълти и пъстри 
с различна интензивност и комбинация. Нарцисовата 
долина край историческия град Хуст е жива легенда на 
Карпатите – уникален природен обект, в който флорални 
килими се редят по време на цъфтеж на територия от 170 
хектара. Много известен е гръцкия мит за Нарцис, който 
бил орисан да бъде красив и се влюбил в собственото си 
отражение във водата.
Нарцисите могат да се от-

глеждат на едно място няколко 
години, но е желателно перио-
дично разреждане на лукови-
ците и смяна на мястото.
Причините за малко цветове 

или липсата на такива могат 
да бъдат различни.

1. Пресаждането и разреждането на луковиците трябва 
да се прави на всеки 5-6 години, защото те растат много 
бързо и започват да се конкурират за вода и хранителни 
вещества. Когато са много нагъсто те престават да обра-
зуват цветни пъпки – корените им се преплитат и не се 
развиват добре.
Решението е пресаждане и разреждане, но трябва да се 

има предвид, че първата година няма да цъфнат – нуждаят 
се от време за възстановяване от стреса. Със сигурност 
следващата година ще очароват с буйните си цветове.

2. Много кисела почва
Нарцисите обичат слабо кисела или неутрална почва. 

Най-добре се развиват при рН от 5 до 7. За разкисляване 
може да се използва пепел, вар или доломитово брашно.

3. Недостиг на хранителни вещества
При недостиг на хранителни вещества нарцисите пре-

установяват цъфтежа. Могат да се използват комбинирани 
торове за цъфтящи растения или фосфор и калий – по 30-
40 гр на квадратен метър. Внасянето на големи количества 
азот ще доведе до много зелена маса, но няма да има цвят.

4. Недостиг на светлина
Нарцисите са светлолюбиви растения и недостигът на 

светлина води до намаляване на цветовете или отсъствие 
на такива. За обилно образуваната цветни пъпки е необ-
ходимо да се засаждат на много осветени места.

5. Ранно премахване на листата
Малко вероятно е нарцисите да цъфнат, ако миналият 

сезон листата са отстранени преждевременно. Надземните 
части трябва да се премахнат тогава, когато пожълтеят и 
изсъхнат сами. Листата са отговорни за фотосинтезата и 
ранното премахване пречи за образуване на цветни пъп-
ки. Ако искаме да засадим едногодишни на това място, 
то листата се поставят полегнали ( внимава се да не се 
наранят), но не се отстраняват.

6. Засушаване
Нарцисите се нуждаят от достатъчни количества влага 

през пролетта – по време на формиране на пъпките и 
цъфтеж и около 1,5 месеца след това. Почвата трябва да 
се поддържа влажна на дълбочина около 30 см, но не тряб-
ва да се допуска застояване на вода, защото луковиците 
започват да загниват.

7. Сиво гниене
Често се случва да има наличие на пъпки, но да не мо-

гат да цъфнат – най-вероятната причина е растенията да 
са нападнати от сиво гниене. Развитието на болестта се 
стимулира от прекомерни количества влага или прекалено 
сгъстени насаждения. В този случай помага пръскане с 
0,5%-ен разтвор на меден оксихлорид или 1%-ен разтвор 
на бордолезов разтвор през 10-12 дни (без периода на 
цъфтеж).

8. Увреждане на луковиците
Най-често това са вредители, които нараняват лукови-

ците – попово прасе, телени червеи и др. Пострадалите 
луковици не успяват да формират цветове.
Луковата нематода е вредител, който бавно, но сигурно 

унищожава насажденията с нарциси – създава колонии, 
които във времето се разрастват. Нападнатите луковици 
трябва да се изваждат и изгарят или да се изнасят извън 
градината.

9. Климатични причини
При суха и мразовита зима цветните пъпки могат да 

пострадат – най-често се случва при по-взискателните 
хибридни сортове нарциси.

КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ,
АКО РАЗСАДЪТ ОТ ПИПЕР ГУБИ ЦВЯТ И 

ИЗОСТАВА В РАЗВИТИЕТО СИ
Пиперът е зеленчукова култура, която има високи 

изисквания към условията на отглеждане – от засяване 
на семената до края на вегетацията. Развива се сравни-
телно бавно и има особено чувствителна коренова сис-
тема. Много са причините, създаващи проблеми при 
отглеждане на разсад.
Какво да правим, ако разсадът губи цвят и изостава 

в развитието си?
Една от основните патологии, появяващи се при от-

глеждане на разсад, е пожълтяване на листата и загуба 
на цвят. Причините могат да бъдат различни:

1. Некачествена почва – тя трябва да бъде рохкава, 
добре пропусклива и богата на хранителни вещества. 
При уплътнена почва достъпът на въздух към корено-
вата система е ограничен и това затруднява развитието 
й. Необходимо е разрохкване, но без нараняване на ко-
рените и използване на специална почва, подходяща за 
тази култура.

2. Температурни условия – температурата на въз-
духа трябва да се ограничи в интервала 15-25 градуса 
по Целзий. Когато температурата е по-ниска (особено 
дневната) разсадът променя цвета си и престава да рас-
те. В началото на развитието си пиперът се нуждае от 
по-високи нощни температури – 20-21 градуса. В съ-
четание с недостиг на светлина и по-висока влажност 
могат да се развият гъбични заболявания. По-високата 
температура също не се отразява добре на младите рас-
тения.

3. Осветеност – пиперът е светлолюбива култура. 
Оптималите условия за развитие са 10 часа осветеност 
на ден, което изисква допълнителна изкуствена светли-
на. При недостиг на светлина листата бързо променят 
цвета си – не само пожълтяват, но почват да опадат. При 
възстановяване на светлинния режим растенията бързо 
възвръщат цвета си и нормалното развитие.

4. Недостиг на хранителни вещества – когато хра-
нителната среда е добре балансирана и се използва под-
ходяща почва, разсадът се развива добре и в повечето 
случаи не се нуждае от допълнително подхранване. От-
клоненията от изискванията сигнализират за излишък 
или недостиг на хранителни вещества:

– при недостиг на светлина и повишени количества 
азот листата на разсада пожълтяват и опадат;

– при ниска осветеност и недостиг на азот, фосфор или 
калий пожълтяват само най-долните листа на разсада;

– при недостиг на фосфор всички листа силно из-
бледняват;

– при недостиг на калий листните пластини се дефор-
мират и усукват;

– пожълтяване на връхните листа е сигнал за дефицит 
на желязо, бор или цинк.
При недостиг на хранителни вещества разсадът от 

пипер може да се подхрани с хумати или други орга-
нични торове за стимулиране на кореновата система, 
което ще увеличи капацитета и за усвояване на храни-
телните вещества от почвата.

5. Поливане на разсада - Пиперът не обича не само 
засушаване, но и преовлажняване – важен е естестве-
ният баланс. Не е желателно поливане по-често от един 
път на три дни, а се практикува и през 4-5. По-добре 
малко засушаване от преполиване.
Поливната вода трябва да бъде отстояла и със стайна 

температура. Студената вода предизвиква стрес у мла-
дите растения и задържа развитието им. След поливане 
на разсада е желателно повърхностният слой да се раз-
рохква внимателно, за да се предотврати образуването 
на твърда кора, което ще влоши въздухообмена в при-
кореновата зона.
Прекомерното поливане води до загниване на корено-

вата система и забавяне развитието на разсада.
6. Използване на подходящи контейнери – разсадът 

не трябва да се отглежда в прозрачни контейнери, за-
щото светлината, попадаща на корените забавя раз-
витието. При засяване в общ контейнер е необходимо 
пресаждане (пикиране), но е важно да се използва съ-
щата пръст. След тази операция разсадът винаги забавя 
развитието си.

21 - 26 април 2020г., брой 16

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.

ЗА КАКВО СА ПОЛЕЗНИ ОРЕХИТЕ?  
Считани за най-здраво-
словните ядки, орехите са 
богат източник на омега-3 
мастни киселини. Различни 
изследвания са доказали, 
че освен това понижават 
холестерола и риска от 
сърдечна недостатъчност. 
Ето и кои са основните 
причини да включваме ре-
довно орехи в диетата си.
* Орехите намаляват риска от сърдечна недостатъчност
При висок холестерол обикновено се препоръчва да не ядем 
никакви ядки. Орехите са изключение: те имат свойството 
да понижават високите нива на холестерола и по този начин 
да намалят риска от сърдечната недостатъчност и инфаркт. 
Омега-3 мастните киселини са причина за това тяхно свойство.
* Орехът лекува запек
Колко от нас знаят, че ядките образуват плодовете? С други 
думи, ядките са етапа преди действителното формиране на 
плодовете. Откакто стана известно, че консумацията на пло-
дове лекува запека, продажбата им е скочила зашеметяващо 
през последните години. Орехите действат по сходен начин и 
облекчават състоянието на констипация.
* Понижава стреса
През 2010 г. учени от Държавния университет на Пенсилвания 
са провели изследване върху орехите с две групи участници. 
Едната консумирала орехи, а другата – не. Експертите ус-
тановили, че хората от първата група имат по-ниско кръвно 
налягане и са по-спокойни в сравнение с тези от втората.
* Подобрява здравето на костите
Омега-3 мастните киселини в орехите са важни за предпаз-
ването на костите от счупване и травми. Мастните киселини 
имат уникални свойства да укрепват здравето на костите и да 
понижават риска от фрактури.
* Намалява риска от рак на гърдата
Ракът на гърдата, най-често разпространеният вид рак сред 
жените, може значително да се ограничи чрез консумацията на 
орехи. Учени от Американската асоциация за проучване на рака 
са стигнали до тези заключения през 2009 г. след проведени 
изследвания по въпроса.
* Засилва имунитета
Не са много храните с антиоксидантни свойства, но орехите 
са сред тях. Тези ядки са правилният избор за подобряване на 
функциите на имунната система и за отлагането на появата на 
знаците на стареенето. Спокойно можем да заменим специал-
ните кремове и други мазила с подмладяващ ефект с орехи!

 „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                                                                                                              

- Мамо, мамо, кучето ми нагриза обувките!
- Ами тогава ще трябва да го накажем.
- Аз вече го наказах. Изпих му млякото от паничката!

В цветарски магазин:
- Дайте две саксии аспарагус.
- Останала е само една саксия, но мога да ви 

предложа циклами...
- Не става. Жена ми се връща от почивка, обещах 

да поливам редовно аспарагусите...

- Не мога да си поема въздух! Жена,звънни на 112!
- Бързо! Каква ти е паролата на телефона?
- Ааа, нищо, нищо, то ме отпусна.

ВКУСНИ И ЛЕСНИ ЛОКУМКИ
Необходими продукти:

• 3 яйца
• 1 ч.л. хл.сода
• 300 гр. кисело мляко
• 1/2 ч.ч. свинска мас
• 1 ч.ч. захар
• 1 бакпулвер
• 1 ванилия
• 2 опаковки локум
• брашно /колкото 
поеме/
• пудра захар
Начин на приготвяне: В последователен ред замес-

ваме продуктите до получаване на меко тесто, което 
не трябва да лепне по ръцете.
За целта трябва да се помеси известно време, с до-

бавяне на брашно.
След това тестото се разделя на няколко части и 

всяка част се разточва върху набрашнен плот в кръг 
с дебелина 3-4 мм.
Изрязват се триъгълници. Върху основата на всеки 

се слага 1/2 парче локум. Навиват се от основата към 
върха, да се оформи като кифличка.
Подреждаме локумките върху хартия за печене и се 

пекат в умерена фурна, около 180°С, докато придобият 
златист цвят.
Оставят се да изстинат в тавата, покрити с кърпа. 

След това се поръсват обилно с пудра захар.


