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Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) 
по български език и литература ще се 
проведе на 1 юни, а вторият задължи-
телен по предмет по избор ще е на 3 
юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по 
желание на зрелостниците.
За учениците от професионалните 

гимназии, които са посочили вместо 
втори ДЗИ теоретичен изпит за при-
добиване на професионална квалифи-
кация, датата остава 5 юни. Дните за 
изпита по практика ще се определят от 
директорите на училищата.
На 15 юни седмокласниците ще се 

явят на Националното външно оценя-
ване по български език и литература 
(НВО), а на 17 юни на НВО по мате-
матика.
Новите дати за изпитите бяха обяве-

ни от министъра на образованието и 
науката.
Всички изпити ще бъдат проведени 

при спазване на предпазните епидеми-
ологични мерки и няма да се допуска 
струпване на ученици преди и след из-
пита пред училищата. Същите правила 
ще се прилагат и във висшите учили-
ща – където е възможно изпитите ще 
се проведат електронно. Министърът 
обясни, че много университети имат 
разработени електронни платфор-
ми. Когато се изисква задължително 
присъствие, ще се търсят решения за 
индивидуално посещение в сгради-
те, като при изпитите ще се приложат 

необходимите мерки за безопасност. 
Няма да бъде застрашено кандидат-
стването и в чужбина. Голяма част от 
университетите извън България удъл-
жават кампаниите си. Учениците няма 
да бъдат ощетени, увери министърът.
Той съобщи, че се предлага отмяна 

на НВО в 4-ти и 10-ти клас тази годи-
на. Външното оценяване при тях не е 
свързано с продължаване в следваща 
степен, освен при четвъртокласници-
те, които искат да учат в математи-
чески гимназии. Приемът в 5 клас за 
тях ще става въз основа на по-високия 
резултат от областния кръг на олимпи-
адата по математика или от състезани-
ето „Математика за всеки“, което ще 
се проведе на 28 юни. В началото на 
следващата учебна година се планира 
измерване на степента на постигане 
на резултатите в края на 4. и на 10. 
клас съответно в началото на 5. и на 
11. клас с извадка от ученици, но не 
във формата на външно оценяване и не 
за всички ученици. Няма да се пишат 
оценки, няма да се оценяват училища. 
Необходима ни е обаче диагностика, за 
да апробираме различна организация 
на изпита, включително в електронна 
среда, коментира министъра.
На 27 и 28 юни по региони ще се 

проведат националните кръгове на 
олимпиадите по всички предмети. Те 
са важни, за да бъдат излъчени наци-
онални отбори за участие в междуна-

родни олимпиади, за прием във висши 
училища и отпускане на стипендии.
За десетокласниците от обединените 

училища ще се вземат резултатите от 
вътрешното оценяване в удостовере-
нията им.
Министър Вълчев посочи, че не се 

налага удължаване на тази учебна го-
дина. Учениците от 12 клас ще имат 
възможност да се явят при спазване 
на мерките за сигурност на изпити за 
промяна на оценката.
Засега новата учебна година ще за-

почне на 15-ти септември и няма да 
се налага прехвърляне на учебен ма-

териал от тази. През лятото ще се 
търси възможност учениците, които 
имат нужда от допълнителни часове, 
да работят в училище, но отново при 
спазване на хигиенните изисквания и 
на малки групи.
Всички решения на МОН са обсъде-

ни с отрасловите партньори в сферата 
на образованието и с родителски орга-
низации. С тях се водят разговори и за 
осигуряване на занимания по интере-
си през лятото.
Материалът, който няма да бъде 

включван в изпитите можете да наме-
рите тук.

На 11.05.2020 г., в часа на класа, г-жа Райка Славчева проведе онлайн урок по родолюбие, 
посветен на делото на „Светите братя Кирил и Методий“, които са патрон на училище Сатовча.
Урокът започна с химна на родното училище.
Чрез мултимедийна презентация, г-жа Райка Славчева запозна учениците от 9-б клас с 

живота и делото на славянските първоучители, техните ученици – Наум, Кирил, Сава, Ан-
геларий, Горазд, мисиите им, пътуванията в Западна Европа и събитията около смъртта им.
Най-голямото творческо дело на двамата братя е създаването и утвърждаването на сла-

вянската азбука. Това е истински културен подвиг, бележито постижение в историята, 
пред което всеки се прекланя.
Просветната мисия на солунските братя оставя 

дълбока и трайна следа в историята на Европа.
Българската църква ги канонизира за светци, на-

ричат ги с едно общо име „Светите Седмочисле-
ници“.
През 1851 г., за първи път 11 май се чества и като 

празник на българската просвета, но датата по нов 
стил - 24 май, е светският празник, който се отбе-
лязва като ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост.
Г-жа Райка Славчева зачете на учениците исто-

рията на СУ Сатовча, предоставена от г-жа Гюл-
зара Качанова – старши учител по история и циви-
лизации.
Урокът завърши със стихотворения, посветени 

на светите братя и четения на есета на тема „.. че 
ний сме дали нещо на света“.
Няма друг славянски народ, който да празнува 

през всички векове с любов и преклонение памет-
та на Солунските братя, защото буквите са нашата 
духовност.
Урокът е дейност по проекти „Мултикултурно об-

разование“ на СНЦ „Алианс Франсез Благоевград“ и 
„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчест-
во и педагогически иновации“ на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, с. Сатовча, Програма „Еразъм+“.
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ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 
Уважаеми кандидат-студенти,
Общинска администрация Сатовча се 

обръща към Вас от името на Академич-
ното ръководство на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ – Свищов, за да ин-
формираме сред заинтересованите лица, че 
по повод пандемията и извънредното поло-
жение свързано в COVID-19, с решение на 
Академичния съвет на Стопанска академия 
през следващата академична 2020/21 го-
дина студентите от първи курс ще бъдат 
безплатно настанявани в реновирани 
студентски общежития. По същото време 
партньор на Стопанска академия, ЗАД“ 
Булстрад Виена Иншурънс Груп” обяви, че 
ще поеме годишните такси за следващата 
академична година на приетите студенти 
в специалност „Застраховане и социално 
дело“. Очакват се и други организации да 
обявят такива стипендии.
В обобщен вид сред предимствата на 

Стопанската академия са:
- Актуално портфолио от пазарноориен-

тирани образователни продукти по „ИКО-
НОМИКА“ и „АДМИНИСТРАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ“, предлагани в РЕДОВНА, 
ЗАДОЧНА и ДИСТАНЦИОННА форма на 
обучение.

- Диплома и европейско дипломно при-
ложение, ПРИЗНАТИ в Европейския съюз, 
САЩ и Канада.

- БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ В РЕ-
НОВИРАНИ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИ-
ТИЯ през първата година от обучението на 
студентите от първи курс, редовна форма, 
прием 2020 г.

- Годишните учебни такси на приетите 
в специалност „Застраховане и социално 
дело“ за учебната 2020/21 год. ще бъдат по-
крити от ЗАД“ Булстрад Виена Иншурънс 
Груп”. Очакват се и други организации да 
обявят такива стипендии.

- Кандидат-студентите, които са участва-
ли в Национални ученически състезания/
Конкурси оранизирани от Стопанската 
академия за есета, получават Сертификат, 
който им дава правото да бъдат приети в 
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ 
в ПРЕДПОЧИТАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ 
В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!
Повече информация,  брошура за прием 

2020 г. и онлайн кандидатстване на след-
ната страница: https://www.uni-svishtov.bg/
bg/admission/bachelor/predimstva-bakalavar  
Това е линк за видеоклипа за Общежи-

тия 2020
https://drive.google.com/file/d/1oQw

SJPqJQ922tZDA3l5DnMrAw5JkCdKL/
view?fbclid=IwAR2tcIQNi8N-KaXq-z5y
TnqeL2Jx3iGqkRx0zPGnxlDIfehwJbDx
P0dBnYo

С пожелания за успехи и ползотворна
кандидат-студентска кампания

от Общинска администрация Сатовча

25 Май 2020г., Понеделник,
 Еврейски празник Шавуот 
Празникът е наричан още Празник на жътвата 

или Празник на цветята. Буквалният превод на 
думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ и идва 
от това, че с него се отбелязват точно 7 сед-
мици от най-древния еврейски празник Пасха 
(Песах). На Шавуот се празнува получаването 
на Тората (Петокнижието, което е в основата на 
Стария завет - първите пет книги от Библията: 
Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, 
известни под името Мойсеево петокнижие). Празникът съвпада с жътвата. 
На този ден се ядат млечни продукти, домовете и синагогите се украсяват със 
зеленина. Правят се излети в природата или се гостува в стопанства. 

26 Май 2020г., Вторник,
 Седмица на солидарност с народите 

от несамоуправляващите се територии
 Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 

на Общото събрание на ООН от 2 ноември 
1972 г. първоначално като седмица за соли-
дарност с колониалните народи от южната 
част на Африка, Гвинея-Бисау и островите 
Зелени нос (сега Република Кабо Верде), 
които се борят за свобода, независимост и 
равноправие. С резолюция A/RES/54/91 на Общото събрание на ООН от 6 
декември 1999 г. е преименувана в Седмица за солидарност с народите от 
несамоуправляващите се територии. Започва от 25 май - Деня на Африка.

29 Май 2020г., Петък,
 Международен ден на миротворците от 

ООН
 Отбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 

на Общото събрание на ООН от 11 декем-
ври 2002 г. в знак на почит към мъжеството 
и себеотрицанието на всички участници в 
операциите за поддържане на мира по света. 
Годишнина от решението /1948/ на Съвета за 

сигурност на ООН за провеждането на първата миротворческа операция в 
Близкия изток.

31 Май 2020г., Неделя,
 Международен ден на блондинките 
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е 

връчена наградата „Диамантено токче“, която се 
присъжда на талантливи, умни, успешни и модер-
ни блондинки. Първата известна блондинка в ис-
торията е богинята Афродита, получила златните 
си кичури като подарък от Зевс. 

Световен ден без тютюнопушене
 Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната 

здравна организация, одобрена на 42-ата й сесия с резолю-
ция 42.19 от 17 май 1989 г. По данни на Световната здравна 
организация тютюневият дим убива годишно около 6 млн. 
души, от които 600 000 са т.нар. „пасивани пушачи“. Ако 
не предприемат мерки до 2030 година епидемията ще убие 
над 8 млн. души, 80 процента 

от които са сред хората с ниски и средни доходи. 
Празник на военните духови оркестри 
На този ден е създаден първият военен духов 

оркестър в България. Денят на военните духови 
оркестри е обявен със заповед на министъра на 
отбраната на 31 май 2001 г. Първият военен духов 
оркестър в България е създаден през април 1879 г.

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

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

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 22.05.2020 г.
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Живеем в свят, който ни предлага не само 
радости, но и разочарования. Най-големите 
разочарования винаги идват неочаквано, те 
нараняват, обиждат. Всички ние се различаваме 
като личности и понякога попадаме в конфликтни 
ситуации, обиждаме и понасяме обиди.
Сигурно сте имали онова неприятно усещане 

за тежест в гърдите, когато изпитвате неприязън 
към някого. То винаги тежи и сякаш ни задушава.
В рубриката ни „Притчи“ споделяме една 

поучителна история, която ще ви помогне да се 
отървете от тази тежест.
Един ученик попитал своя мъдър учител:
– Учителю, вие сте толкова мъдър. Кажете ми 

как винаги сте в добро настроение и никога не сте 
ядосан? Помогнете и на мен.
Учителят се съгласил да помогне на ученика си 

и му казал да донесе следващия път една торба 
и няколко картофа.

– Когато някой те е ядосал или си имал кон-
фликт, вземи един картоф и от едната страна 
напиши своето име, а от другата неговото. – казал 
мъдрецът.

– Това ли е всичко? – попитал ученикът.
– Не. – отговорил учителят – Винаги носи със 

себе си торбата и всеки път, когато някой те 
обиди, добавяй по един картоф в нея. Минало 
се време, торбата с картофите натежала, някои 
картофи били и развалени, покълнали. Тогава 
ученикът отново посетил своя мъдрец.

– Учителю, торбата вече тежи много, картофите 
са развалени, миришат, не е възможно да се дви-
жа вече с нея. Може ли да измислиш нещо друго?

– Същото нещо се случва в душата ти. Когато 
си ядосан на някого, обиден, това ти тежи като 
камък. Опитай се да не забелязваш обидите, 
защото камъните ще стават все повече. Делата 
се превръщат в наши навици, а навиците в ха-
рактер, който създава миришещи пороци. Аз ти 
дадох възможност да погледнеш на целия този 
процес отвън. Всеки път, когато някой те обиди 
или ти обидиш някого, помисли дали се нуждаеш 
от този товар.

ПРИТЧА ЗА ОБИДАТА
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КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО
ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Има ли значение каква 
заплата сте получили 
през последния месец 
и  колко  време  преди 
това сте били на трудов 
договор.
По повод развоя на па-

зара на труда в България 
в последните два месеца 
и предвид на това, че много хора са съкратени от рабо-
та, един от най-честите въпроси на работещите е колко 
време ще могат да взимат обезщетение за безработица, 
след като се регистрират в Бюрото по труда.
Другите важни въпроси, на който гражданите тър-

сят отговр в тази връзка, е, дали има значение каква 
заплата са получили през последния месец, преди да 
бъдат съкратени, също така гледа ли се от админи-
стративните органи колко време преди това са били 
на трудов договор.
В закона е предвидено, че право на парично обезще-

тение за безработица имат лицата, за които са внесени 
или дължими осигурителни вноски във фонд „Безра-
ботица“ най-малко 12 месеца през последните 18 ме-
сеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в Агенцията 
по заетостта;

2. не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст в Република България или пенсия за 
старост в друга държава или не получават пенсия за 
осигурителен стаж и възраст в намален размер или 
професионална пенсия.

3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат 
на задължително осигуряване по този кодекс или по 
законодателството на друга държава.
В Кодекса за социално осигуряване в България е 

предвидено, че паричните обезщетения за безрабо-
тица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ 
този, за който се дължат, за срок, определен според 
продължителността на осигурителния стаж, по време 
на който лицата са били осигурени за безработица, 
за времето след 31 декември 2001 г., както следва: 
до 3 години трудов стаж – 4 месеца; от 3 години и 1 
ден до 7 години – 6 месеца; от 7 години и 1 ден до 11 
години – 8 месеца; от 11 години и 1 ден до 15 години 
– 10 месеца; над 15 години – 12 месеца.
Важно е да уточним, че изключения от правилото 

за определяне размера на паричното обезщетение за 
безработица правят безработните лица, чиито пра-
воотношения с работодателя са прекратени по тяхно 
желание или с тяхно съгласие (взаимно съгласие), 
или поради виновното им поведение на основание 
(дисциплинарно уволнени).
Начинът на съкращение, до който прибягват рабо-

тодателите, често е зависим от начина на назначаване 
на работника преди това. Припомняме, че трудовият 
договор може да бъде сключен както за неопределено 
време, така и като срочен трудов договор. Окончател-
ното приемане на работа на работника или служителя 
може да се предшества от договор със срок за изпит-
ване до 6 месеца.
Основното предназначение на срока за изпитване 

е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, 
че работата е подходяща за съответното лице, че се 
изпълнява съгласно условията и изискванията, опре-
делени от работодателя.
Трудовият договор може да бъде сключен за нео-

пределено време или като срочен трудов договор. До 
изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза 
е уговорен, може да прекрати договора без предиз-
вестие. След изтичане на срока за изпитване, остава 
да действа срокът на договора.
Справка:
чл. 54а, чл. 54в от Кодекс за социално осигуряване
чл. 67, чл. 70, ал. 1, чл. 71, ал.1 от Кодекса на труда

НАП ПУСКА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
ЗА ТЪРГОВЦИТЕ  

Търговците, които полз-
ват електронните услуги 
на НАП, достъпни с ква-
лифициран електронен 
подпис (КЕП), ще могат да 
правят онлайн справки за 
подадените от сервизите 
уведомления, съдържащи 
данни за ремонт на фи-
скални устройства и ин-
тегрирани автоматизирани 
системи за управление на 
търговската дейност (ИАСУТД).
Това е възможно с внедряването на новата елек-

тронна услуга „Данни от подадени уведомления за 
сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, с което 
общият брой на е-услугите на НАП надхвърля 145.
Новата е-услуга е добавена в портала за е-услуги 

на приходната агенция: https://inetdec.nra.bg/, в група 
„Предоставяне на данъчна и осигурителна инфор-
мация и информация от данъчно-осигурителната 
сметка“.
Националната агенция за приходите призовава от-

ново своите клиентите да отложат посещенията си в 

чаването на тази помощ. Какво да правя? Мога ли 
да кандидатствам за безлихвен кредит, но сигурно 
и там няма да мога . Имам две деца от както са 
започнали онлайн обучение аз съм си вкъщи едното 
е на 9години другото на 11години. От 13.03.2020г. 
бях болничен до 24.03.2020г. след това 10дни платен 
отпуск и така от 13.04.2020 г. В неплатен отпуск. 
Само да уточня фирмата, в която работя не е спи-
рала да работи, аз останах вкъщи, заради децата. 
Какво да правя какво ще ме посъветвате?
Отговор: По принцип, когато в резултат на въведе-

ното извънредно положение са възникнали инцидентни 
нужди от задоволяване на здравни, комунално-битови 
или други жизненоважни потребности, при заявено 
желание от лицата и след извършена преценка, може да 
им бъде отпускана еднократна социална помощ по чл. 
16 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП). Сега се даде възможност тази 
еднократна помощ в размер на 375 лв. да получават и 
родителите на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са 
в неплатен отпуск поради невъзможност да работят от 
вкъщи по време на извънредното положение. За получа-
ване на помощта има доходен критерий, като месечният 
доход на член от семейството за месеца, предхождащ 
ползването на неплатения отпуск, не трябва да е по-
висок от размера на минималната работна заплата – 610 
лв. Сред условията за отпускане на помощта са двамата 
родители или родителят, отглеждащ сам дете, да няма/т 
право на платен отпуск или това право вече да е реа-
лизирано и да ползват неплатен отпуск от минимум 
общо 20 работни дни поради извънредното положение 
и невъзможност за осигуряване от работодателя на 
извършване на дистанционна работа от вкъщи, да са 
били осигурявани през последните 6 месеца, да нямат 
други доходи от наеми, договор за услуги, рента, аренда 
или допълнителни трудови договори, да не са получа-
вали помощи по Закона за социалното подпомагане от 
началото на 2020 г., двамата или единият родител, или 
родителят, отглеждащ сам дете да не са включени в 
схемата за компенсация 60/40 (по Постановление № 55 
на Министерския съвет от 30 март 2020 г.). Помощта 
може да бъде отпусната, ако детето/децата от семей-
ството са посещавали детска градина, детска ясла или 
училище преди 13 март 2020 г. Допълнително условие 
е, че лицата трябва да са изчерпали възможността за 
ползване на целия полагаем по право платен отпуск, 
по време на който се получават доходи. Не се взема 
предвид ползвания неплатен отпуск преди 13.03.2020 
г., както и ползваният неплатен отпуск в рамките на 
извънредното положение по причини, несвързани с 
невъзможността работодателя да осигури на родителя 
възможност за дистанционна работа. Следва да имате 
предвид обаче, както е посочено по-горе, че при зая-
вено желание и след извършване на преценка на ин-
дивидуалните обстоятелства, може да бъде отпускана 
еднократна социална помощ по общите условия на чл. 
16 от ППЗСП до петкратния размер на гарантирания 
минимален доход (75 лв. за 2020 г.). За извънредните 
мерки за подкрепа на бизнеса и отпускане на безлихве-
ни кредити, може да се обърнете за повече информация 
по компетентност към Министерството на финансите 
и Българска банка за развитие. Повече информация по 
всички въпроси, касаещи дейността на Министерството 
на труда и социалната политика (МТСП) и неговите 
структури, включително и по отношение на мерките в 
подкрепа на засегнатите в условията на извънредното 
положение, може да получите и на тел.: 080088001 – 
колцентър на МТСП.

офис на ведомството до преустановяването на извън-
редната епидемиологична обстановка, като дотогава 
използват електронните услуги, достъпни портала 
за е-услуги. Структурите на НАП продължават да 
работят и да обслужват клиенти при допълнителни 
мерки за защита и постоянна дезинфекция на поме-
щенията.
Подробна информация за данъчните и осигури-

телни правила по време на извънредната обстановка 
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.

БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ НАП ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 Не се изискват удостоверения, издадени от Национал-
на агенция за приходите, при кандидатстване по откри-
тата процедура „Подкрепа на микро- и малки предпри-
ятия за преодоляване на икономическите последствия 
от пандемията COVID-19“. Това съобщават от управля-
ващия орган на Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспо-
собност“ (УО 
на  ОПИК ) 
във връзка с 
множество 
запитвания 
от страна на 
кандидат бе-
нефициенти.
За канди-

датстване по програмата не е необходимо да се прилагат 
както удостоверение от НАП, така удостоверенията за 
липса на задължения към общината, свидетелство за 
съдимост и документите от „Главна инспекция по тру-
да“. Управляващият орган на ОПИК извършва служебни 
проверки чрез съответните администрации, преди 
сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, уточняват още от УО на ОПИК.

До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно 

чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС 
на Интрастат-декла-
рации пристигания/
изпращания за ме-
сец април 2020 г., за 
новорегистрираните 
Интрастат оператори 
с възникнало текущо 
задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансовия данък, удържан през месец ап-
рил за доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от частичните плащания по тру-
дови правоотношения, направени през месец април, 
когато пълният размер на начислените от работодате-
ля доходи от трудово правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-

новете на чуждестранни банки в страната на оконча-
телния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови сметки на местни физически 
лица, придобити през м. април.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАЙ 2020г.

Въпрос: Здравейте. Ако може да попитам 
през юни миналата година се явих на ТЕЛК и 
от 85 процента ми намалиха процента на 50. 
Обжалвах пред НЕЛК и върнаха решението за 
преосвидетестване. Но датата ми е пак за юни 
и цяла година съм без пенсия. Безработен съм и 
въпросът ми е имам ли право на някаква помощ 
или обезщетение. 
Отговор: С чл. 73, ал. 2 от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) е регламентирано, че пенсията за 
инвалидност се отпуска за срока на инвалидността. 
В случаите когато не по вина на лицето преосвиде-
телстването е извършено след месеца, през който 
е изтекъл определения в предходното експертно 
решение срок на инвалидността, пенсията се въз-
становява в същия размер, увеличава, намалява или 
се прекратява от срока, до който е била отпусната 
(чл. 30, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигури-
телния стаж). Предвид гореизложеното пенсион-
ният орган се произнася по правото и размера на 
пенсията за инвалидност след преосвидетестване 
от ТЕЛК и влизане в сила на експертното решение. 
Ако определеният нов процент дава право на пен-
сия за инвалидност, същата се изплаща за минало 
време от срока, до който е била отпусната в размер, 
съответстващ на новия процент трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане. Когато 
лицето не се е явило пред ТЕЛК по неуважителни 
причини и преосвидетелстването е извършено след 
изтичането на срока, до който е отпусната пенсията, 
тя се възстановява в същия размер, увеличава се или 
се намалява от датата на освидетелстването, а се 
прекратява от датата, до която е била отпусната (чл. 
30, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж), т.е. в този случай не се изплаща пенсия за 
минало време. В КСО не е предвидена възможност 
при обжалване от страна на лицето с увреждания да 
се изплаща помощ или обезщетение до произнасяне 
на органите на медицинската експертиза и влизане 
в сила на ново експертно решение.
Ако имате въпроси, свързани с възможността 

да получите социална помощ по реда на Закона за 
социалното подпомагане, следва да ги поставите в 
категория „Социални помощи“ на рубриката „Въ-
проси и отговори“.

Въпрос: Здравейте искам да попитам за по-
мощта от 375лева. В неплатен отпуск съм 
от13.04.2020г до 13.05.2020г се събират 19работни 
дни и така не отговарям на условията за полу-



7 ПРИЗНАКА НА ПОВИШЕНА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ГЛУТЕН   

Чудите ли се дали 
глутенът не е вино-
вен за подуването, 
газовете, диарията и 
целия този коремен 
дискомфорт, който 
усещате? Възможно 
е. Също така е въз-
можно да не страда-
те от глутенова не-
поносимост, алер-
гия, цьолиакия, а 
да имате повишена 
чувствителност към 
глутена. Тя е в основата на симптомите ви. Те са сходни 
с тези при гореспоменатите състояния, което може да 
затрудни диагностицирането на състоянието ви, затова 
винаги е най-добре да се консултирате с лекар.
Кои са симптомите на повишена чувствител-

ност към глутен?
Подуване
Подуването на корема се причинява от усещане за 

насъбрали се газове в областта на стомаха и червата. 
То може да предизвика силен дискомфорт веднага щом 
хапнете нещо с глутен. Състоянието може да се обърка 
с непоносимост, защото този симптом се появява и там. 
Ето защо е необходима консултация със специалист, 
който да определи състоянието ви.
Проблеми с храносмилането 
Проблемите с храносмилането могат да са най-раз-

лични – запек, диария, подуване, газове, дехидратация, 
умора. Трябва да се обърне специално внимание кога се 
появяват тези симптоми, за да се изолира причинителят 
им, тоест да се открие дали това е глутенът или друго 
хранително вещество.
Болки в стомаха 
Едно от най-честите оплаквания при повишена глу-

тенова чувствителност е болката в коремната област. 
Тя може да се усеща както по-високо в стомаха, така и 
по-ниско към червата. Ако забележите, че болката се 
появява веднага или скоро след консумация на храна 
с глутен, обърнете се към лекар за специално мнение.
Главоболие и замъгляване на съзнанието 
Хроничните главоболия и невъзможността да се ми-

сли и преценява ясно са проблем с мозъчната функция, 
който може да се свърже и с чувствителността към глу-
тена. Подобни мигренозни болки са по-често срещани 
при цьолиакията, но все пак са много вероятни и при 
повишена чувствителност към глутена.
Проблеми с кожата
Повишената чувствителност към глутена може да 

предизвика сърбеж, обриви, суха кожа, лющене, екзема, 
псориазис или влошаването на вече съществуващите 
такива състояния. Много хора, страдащи от глутенова 
чувствителност страдат и от акне, както и проблеми с 
червата.
Тревожност и депресия 
Увеличаване на симптомите на тревожност и депре-

сия се наблюдава и при повишена чувствителност към 
глутена. Те се появяват най-вече след консумация на 
храни, съдържащи глутен. Това е така, защото глутенът 
при такива хора въздейства на мозъчните функции и 
отделянето на определени биохимикали, имащи от-
ношение към засилване или потискане на депресията.
Възпаления и болки в ставите 
Както при хора с повишена чувствителност към 

глутен, така и при такива с непоносимост към него 
се наблюдават болки в ставите и поява на подобни на 
ревматизъм оплаквания.

СЕГА ГРАХЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Грахът се отглежда у нас като пролетна култура. Той 
се засява рано през пролетта, поради което усвоява-
нето на хранителните вещества се затруднява от ни-
ските температури. Не е взискателен към почвените 
условия. За ранните сортове се предпочитат по-леки 
почви, а за сортовете грах с по-дълъг вегетационен пе-

риод - по-тежки и влагоемни терени. Грахът не пона-
ся кисела реакция на почвеният разтвор.
Изискванията на граха към съдържанието на хра-

нителни вещества в почвата са малки. Поради голя-
мата си усвоителна способност на кореновата систе-
ма, грахът може да използва и трудно разтворимите 
фосфати в почвата. При торене на посев грах с висо-
ки азотни норми се развива буйна вегетативна маса, 
води до забавяне на настъпването на техническата 
зрялост, намалява се грудко образуването. Фосфорът 
и калият стимулират образуването на грудките.
Фосфорните и калиевите торове трябва да се внасят 

през есента с дълбоката обработка на почвата вдоза 
2-2.5кг троен суперфосфат и калиев тор на 100кв.м 
площ. Преди сеитбата се внасят 1.5-2кг амониева се-
литра или 1-1.2 кг карбамид на 100 кв.м площ.
При засяването на 

граха след добре то-
рен предшественик 
посевът не трябва 
да се тори с азотни 
торове. През веге-
тацията може да се 
извърши едно лист-
но подхранване. За 
препоръчване е да 
се използват листни 
торове с превес на фосфор и калий всъстава им.
На кисели почви грахът страда от недистиг на мо-

либден, което води до силно понижавене на добивите. 
Затова най-добре е на такива почви да се внесе почве-
но по 0.5 г натриев молибдат на 100 кв.м или да се 
третират семената с 5г натриев молибдат за 1кг семена 
преди сеитбата. Може да бъде извършено и двукратно 
листно подхранване-първото в началото на развитие-
то на растенията и второто - преди цъфтежа. За целта 
трябва да се използват листни торове с по-високо съ-
държание на молибден, кото стриктно се спазват ука-
зенията, които са посочени върху етикетите.

КАК ПРАВИЛНО ДА СЪХРАНЯВАМЕ
МАГДАНОЗА, ЗА ДА ОСТАНЕ ПРЕСЕН 

Магданозът е една от най-често използваните под-
правки в нашата кухня, както и в редица чуждестран-
ни. Той е ароматен, вкусен, с изключително жизнена 
нотка. Придава прекрасен вкус и аромат на ястия и 
салати, студени предястия и напитки.
Магданозът е чудесен заместител на кориандъра. 

Много добре си кореспондира и с морски дарове и 
различни видове риба в комбинация с пресен лимон. 
Може да се използва вместо босилек в различни ре-
цепти за песто.
Всичко това е прекрасно, 

но има един проблем – маг-
данозът се продава на едри 
връзки, а рядко можем да 
използваме цялото количе-
ство за едно ястие, което 
приготвяме.
Какво да правим с остана-

лия магданоз? Как да го съх-
раняваме, така че да остане пресен максимално дълго?
Това може да се случи, дори ако е замразен, но по 

правилния начин.
Почистете магданоза. Изплакнете магданоза с чис-

та вода. Напълнете купа с вода. Потопете магданоза 
откъм листата в купата. Раздвижете напред-назад, за 
да сте сигурни, че всички нечистотии и частици пръст 
ще паднат от листата на магданоза.
Използвайте суха хартиена кърпа, за да подсушите 

добре магданоза. Оставете го върху кухненската хар-
тия, докато попие, може и да натиснете малко.
Отделете листата от стъблата внимателно 
Нарежете листата на магданоза, като внимавате да не 

режете от стъблата, стига да не желаете именно това, 
разбира се. Някои хора обичат още по-силния аромат, 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРЕН БЪЗ 
Черният бъз (Sambucus nigra) е познато растение 
в българските дворове. Той може да се намери в 
природата като саморасло растение, но се отглежда 
и като културен разклонен храст или дръвче. Цъфти 
през май-юни, а плодовете узряват през август. Те 
са черно-виолетови, сочни със сладникаво-кисел, 
слабо резлив вкус и със своеобразна миризма.
 Прилага се като лекарство
Цветовете ,  лис-
тата, плодовете и 
кората на черния 
бъз имат универ-
сално приложение. 
Цветовете действат 
потогонно, омекча-
ващо и отхрачва-
що. Използват се 
при хреми, ангини, 
кашлици. Чай или настойка от тях се препоръчва 
при възпаление на пикочните пътища, при им-
потенция, хемороиди, ревматизъм. Прилага се за 
инхалации, възпаление на горните дихателни пъ-
тища и др. Листата и плодовете имат диуретично и 
слабително действие. Отвара от листа се използва 
при кожни заболявания, ревматизъм и др., а при 
простуда може да се направи от листа и кора. Ня-
кой използват цветовете за добавка към тестото, за 
бадемов аромат. У нас се приготвя домашен сироп 
от тях. Цветовете на черния бъз прогонват и хле-
барките от сградите. Край хамбарите, където расте 
бъз, мишките и плъховете избягват да ги обитават.
 Обича влагата
Бъзът е и красиво декоративно растение в парко-
вете и градините. Дървесината на черния бъз се 
полира много добре.
Размножава се чрез семена, отводи, резници, ко-
ренища и при коренови издънки в добре наторени 
почвени смеси. Обича слънчевите места, не е много 
капризен към почвата, но добре е да е по-богата. 
Влаголюбив е.
Често пъти ще го срещнете под множество на-
именавания – бойзел, бозил, боз, бъзак, дран бъз, 
дървен боз, свирчовина.

 „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                                                                                                              

Три баби поседнали и се хвалят с внуците си.
Едната рекла:
- Моят внук ще става доктор!!
Другите две попитали:
- Откъде знаеш?
- Ми, все носи някакви спринцовки, боде си ръ-

ката, сигурно ще става доктор..
Втората баба рекла:
- Моят ще става градинар. Все носи някви треви, 

листенца...
Третата рекла:
- Моят пък ще става пилот...
Другите две рекли:
- Откъде накъде пък пилот, ма ??
- Ми, все смърка некви прахове, търка си носа и 

вика: „Бягай ма, бабо, отлитам.. „

СПАНАК С КРЕМА СИРЕНЕ
Продукти: 500 г спа-

нак, 2 пакетчета крема 
сирене, 1 връзка пресен 
лук, сол, черен пипер, 
индийско орехче, 50 г 
масло ,  200 мл  течна 
сметана за готвене
Приготвяне: Загрейте 

тигана и сложете в него 
маслото. Когато се разто-
пи, добавете нарязания лук. След като лукът се задуши, 
добавете крема сиренето и сметаната. Разбъркайте до-
бре и след като се свърже добре с останалите съставки, 
сложете спанака и гответе до готовност. Овкусете със 
сол, черен пипер и индийското орехче.

който стъблата на магданоза притежава.
Накълцайте листата на много ситно, но без да ги 

мачкате.
След като сте се уверили, че листата на магданоза са 

напълно сухи ги приберете в найлонов плик, който да 
сложите в камерата. Пликът трябва да е предназначен 
за замразяване и да е снабден с цип.
По този начин ще съхраните пресния си магданоз 

за по-нататъшно ползване, дори след като е замразен. 
Така вкусът му ще се запази възможно най-пресен без 
магданозът да се развали.
Другият вариант е да изсушите магданоза по стан-

дартния начин, но вкусът и ароматът му се променят.


