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Агенцията
Агенцияята по
А
по за
ззаетостта
ето
о стта започна нова пропро
цедура за кандидатстване по мярката 60/40.
В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на
персонала си през периода март - юни 2022 г.
Редът и условията за получаване на подкрепа през периода март – юни 2022 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните два месеца януари и февруари.

Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в
ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.
Регламентираната подкрепа и на този етап
е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия,
чиито приходи от продажби през месеца, за
който се предоставя подкрепата, са намалели
с не по-малко от 40 на сто спрямо средномесечните приходи за цялата 2019 г.
За работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през месеца са намалели с не
по-малко от 30 на сто спрямо средномесечните
приходи за 2019 г., ще продължат да се изплащат средства в размер на 50%. За учредените
след 1 януари 2020 г. спадът на приходите за

месеца
й кандидатстват
определя
месеца, за който
кандидатстват, ще сее оп
спрямо средномесечните приходи за 2020 г.
Размерът на предоставяните средства за
всеки работник или служител ще продължи
да се определя на база осигурителния му доход за месец октомври 2021 г.
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените
срокове за прием на документи са както следва:

- за месец март 2022г. – до 17.00 ч. на
29.04.2022г. – за документи, подавани присъствено в дирекции „Бюро по труда” и до
30.04.2022г. – за документи, изпращани по
електронен път чрез Системата за сигурно
електронно връчване или лицензиран пощенски оператор;
- за месец април 2022 г. – до 31.05.2022 г.;
- за месец май и юни 2022 г. – до 10.06.2022 г.;
- подаване на отчетни документи за месец
юни 2022 г. – до 29.07.2022 г.
За улеснение и предвид определения краен срок, работодателите, които отговарят на
условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС
40/31.03.2022 г., и желаят да получат подкрепа за месеците май и юни 2022 г., могат да
кандидатстват чрез подаване само на едно заявление за двата месеца, ползвайки утвърдените формуляри и образци на документи.

ФИНАНСИРАТ С ДО 100 000 ЛВ. ПРОЕКТИ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Утвърди се Националната програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване
на условия за лична мобилност на хора с увреждания. За финансиране по програмата може да
кандидатства човек с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по
реда на Закона за хората с увреждания.
По програмата ще се отпускат до 100 000 лв.
на проект за изграждане на рампи, подемни
платформи, асансьори в съществуващи жилищни сгради прилежащите към тях пространства.
По този компонент за финансиране могат да
кандидатстват собственици на индивидуални
жилищни сгради (къщи), които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички
или в чиито семейства има такива хора. Проектни предложения могат да подават и сдружения
на собствениците на етажната собственост в
многофамилни жилищни сгради (блокове), сред
които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, или в чиито
семейства има такива хора.
До 8000 лв. на проект ще се отпускат по компонент „Лична мобилност“. Средствата ще се
предоставят за приспособяване на лек автомобил за управление от хора с трайни увреждания
или за закупуване на приспособено моторно
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

От 18 април до 20 май
2022г. се отваря прием по
помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика
и реализация на месо от
дребни преживни животни
в търговската мрежа през
2022 г. Това дава възможност
по време на Великденските
празници и Гергьовден животновъдите да реализират
голяма част от отгледаните
от тях агнета и ярета на
пазарни цени. Бюджетът
по схемата е 1 000 000 лв.
Крайният срок за изплащане на
помощта е 20 юни 2022 г.
Единичната ставка за подпомагане на кланица е 10 лв. за
едно закупено и заклано дребно
преживно животно. За да получи
подпомагането кланицата следва
да е закупила от земеделски стопанин дребно преживно животно
на цена не по-ниска от 7,50 лв./кг.
живо тегло без ДДС.
Кандидатите по схемата ще се
подпомагат за разходи за постъпили в кланица живи животни след
22 март 2022 г.
Земеделските стопани, от чиито
животновъдни обекти ще бъдат
изкупени животните, следва да са
били допустими за подпомагане
по една от следните схеми през
Кампания 2021, а именно:

- Преходна национална помощ
за овце-майки и/или кози-майки, необвързана с производство
(ПНДЖ3);
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или козимайки в планински райони;
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или козимайки под селекционен контрол.
Максималният брой на агнетата
или яретата, за които бенефициерите могат да получат подпомагане, е равен на броя на животните
на съответните земеделски стопани, към дата 02.02.2022 г. в системата на БАБХ ВетИС, умножен с
коефициент 1.8.
Указанията за държавната помощ са публикувани на сайта на
ДФ „Земеделие“.

ОТ 21 АПРИЛ СТАРТИРА КОВИД ПОМОЩТА
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

От 21 април до 20 май 2022 г.
земеделските стопани могат да
подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на
негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.
Бюджетът на помощта е в размер на 143 500 000 лв., от които
111 500 000 лв. са осигурени със
Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
и 32 000 000 лв. допълнителен
ресурс, който ще бъде осигурен
с Постановление на Министерския съвет. След обнародване
на постановлението в Държавен
вестник, ще бъде утвърден окончателният размер на помощта с
решение на УС на ДФЗ.
Бюджетът е разпределен в
следните направления:

- Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79
000 000 лв.;
- Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв.
Помощта се предоставя на земеделски стопани, отглеждащи
едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове
и зеленчуци, маслодайна роза и
ориз, които са регистрирани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г.,
отговарят на определението за
малки и средни предприятия,
съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и не са били в
затруднение към 31.12.2019 г.
Специфични изисквания според направлението за кандидатстване ще бъдат разписани в указанията за прилагане на помощта,
които ще бъдат изготвени от МЗм
и ДФЗ в най-кратки срокове.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

превозно средство. Кандидатите могат да получат и финансиране за шофьорски курс. Право
да кандидатстват по този компонент имат хора с
трайни увреждания с доказан дефицит на долни
и/или горни крайници и решение на органите на
медицинската експертиза, които имат документ,
че са физически годни да бъдат шофьори.
Общият бюджет на Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност за
2022 г. е 2,5 млн. лв.

Уважаеми жители на община Сатовча,
В навечерието сме на един от най-светлите
християнски празници – Възкресение Христово! Празник, носещ в себе си най-ярките
послания за нов живот и вяра, любов и съпричастност.
Великден озарява със смирение, човеколюбие и прошка, разказва
ни за голямата християнска любов и великото мъченичество в името
на живота. Нека го приемем в сърцата си и дадем простор на обичта,
добротата и хармонията, които ни свързват като хора.
Да бъдем по-добри, по-мъдри, по- честни и по-милосърдни! Нека
нашето човеколюбие възкръсва всеки ден с достойни и добри дела.
Нека с обич, вяра и упоритост да работим за един по-добър свят и
по-добър живот за нас и нашите деца.
Желая на всички ви здраве, благополучие и благодат!
Светли празници!
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
20 Април 2022 година, Сряда,
Годишнина от Априлското въстание
Априлското въстание избухва на 20
април 1876 г. по стар стил (2 май по нов
стил). Избухва преждевременно в Копривщица, но същият ден въстават Панагюрище (20 април), Клисура (20 април), Стрелча (20 април), а по-късно Брацигово (21
април), Перущица (23 април), Търновски
революционен окръг (25 - 26 април), Батак
(29 април) и много други селища. До края
на май въстанието е потушено. Поради предателството на един от присъстващите депутати на събранието на Оборище, местните турски власти научават за
взетите решения и предприемат незабавни контра действия. На 19 април конна
полицейска група от Пловдив, предвождана от Неджиб ага, пристига в Копривщица, за да арестува ръководителите на местния революционен комитет.
За да предотврати тази акция, Т. Каблешков заедно със своите другари напада
конака, където се е установила турската полицейска част. При завързалата
се престрелка част от турските заптиета са убити, а други, начело с Неджиб
ага, успяват да се измъкнат и избягат. Веднага след извършеното нападение
Т. Каблешков изпраща до Панагюрище, където се намират ръководителите
на IV революционен окръг, и до други места бързо писмо, с което приканва
всички българи към повсеместен бунт. Подписано символично с кръвта на
едно от убитите заптиета, то става известно като „Кървавото писмо“. Веднага
след получаването на писмото в Панагюрище Бенковски обявява въстанието.
Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става
главен орган на революционната власт в IV революционен окръг. На него
се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването
на новата гражданска власт в града. Той изпраща чета начело със стотника
Ив. Парпулов - Орчо войвода, която да подпомогне въстаниците в Стрелча и
осигури връзката между Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявяването на въстанието П. Волов и Икономов се отправят към североизточните
райони на окръга, а Бенковски, който междувременно организира своя конна
дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва към средногорските села Мечка,
Поибрене, Мухово и др. и вдига населението на въстание.
22 Април 2022 година, Петък,
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 2022 година, Събота,
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 2001г. 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 2022 година, Неделя
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.
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 найсмъртоносните 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.

II МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„РАДОСТ В ДЕТСКИТЕ ОЧИ 2022“

Конкурсът е посветен на 140 години предучилищно образование в България. Неговата цел е, чрез рисунка да се предаде атмосферата и емоциите у децата във времето
прекарано в детската градина. Творбите могат да бъдат изпълнени с техника по избор –
акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр. Всеки автор може
да участва само с една творба, представена чрез фотография в електронен формат JPEG.
Конкурсът е разделен в следните категории:
- Първа – деца 3 - 4 годишни;
- Втора – деца 4 - 5 годишни;
- Трета – деца 5 - 6 годишни;
- Четвърта – деца 6 - 7 годишни;
- Пета – деца със СОП /3-7 годишни/.
Във всяка възрастова група ще бъдат
отличени I-во, II-ро и III-то място с
медал, грамота и предметни награди,
а всяко дете и ръководител ще получат
грамоти за участие. Всички рисунки ще
бъдат включени във виртуална изложба,
която ще бъде публикувана на официалната страница на ДГ № 12 „Радост“, гр.
Перник, а рисунките на победителите
ще бъдат представени в изложба в района на Историческия музей, гр. Перник.
Критерии – композиция, оригиналност, техническо изпълнение. Необходимо е всеки участник да предостави
следните данни в отделен файл:
• Имена и години на автора, група и
градина
• Имена на ръководител
• Имейл за връзка
Организатор е ДГ № 12 „РАДОСТ“, гр. Перник с подкрепата на ОБЩИНА ПЕРНИК.
Конкурсът е с международен характер. Срок за представяне на творбите – до 29.04.2022г.
Обявяване на резултатите – 24.05.2022 г. на Фейсбук страницата на градината и на община Перник. Наградите на победителите ще бъдат изпратени по Български пощи, а линкове към виртуалната изложба публикувани на https://www.facebook.com/radost12pernik
Адрес за подаване на творбите и възникнали въпроси: e-mail: radost12_konkurs@abv.bg
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират,
че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
Организаторите си запазват правото да филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.

ПРИТЧА: ТРИТЕ ПРЕДСМЪРТНИ ЖЕЛАНИЯ НА СУЛТАН СЮЛЕЙМАН

Кръщене в пандемия!
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

Преди да почине, султан Сюлейман Великолепни е предал своите последни три желания на
главнокомадващия неговата армия, отнасящи се
до неговото погребение. В тези завети може да се
открие мъдрост, валидна за всички нас.
Усещайки, че смъртта идва, султанът поискал да
разговаря с главнокомадващия и му казал как иска
да протече неговото погребение.
Първото желание на Сюлейман било саркофагът
с неговото мъртво тяло да се носи от най-добрите
лекари в империята.
Второто му желание било по време на траурната
процесия, която преминава през града, да се хвърлят скъпоценни камъни и златни монети. А третото
желание е било по време на цялата процесия ръцете на султана да висят извън саркофага.
Военачалникът бил изненадан от последната
молба на султана, но той му обяснил голямата
мъдрост зад решението си.
С първото си желание Сюлейман е искал да

покаже, че и най-добрите лекари са безсилни пред
смъртта. Хвърлянето на злато и скъпоценности
показвало на хората, че всичко материално, което
сме придобили, остава на земята.
Извадените ръце на султана е трябвало да
покажат, че дори един от най-великите владетели
напуска този свят с празни ръце.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СЧИТА ЛИ СЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
ВРЕМЕТО В КАЗАРМАТА

Често читателите се обръщат с въпроси и молба
за отговори, поради факта, че НОИ им отказва да им
бъде признато времето на наборна военна служба като
действителен осигурителен стаж.
Това се оказва изключително важен момент за
гражданите, защото това става причина за отказ за
отпускане на пенсия в края на активния им трудов
живот. С подобен проблем се сблъскват както гражданите, отбивали военна служба в България, така и
тези, отбивали службата в чужбина.
„Действителен стаж“ е действително изслуженото
време по трудово или служебно правоотношение,
времето, през което лицето е работило по друго
правоотношение и е било задължително осигурено
за инвалидност, старост и смърт, както и времето,
през което лицето е подлежало на задължително
осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите
осигурителни вноски.

За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита
периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е
гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди
се внасят осигурителни вноски в размера за фонд
„Пенсии“ за сметка на държавния бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане
на пенсията.
От всичко описано по-горе следва, че трудовият
стаж, положен в изпълнение на задълженията за отбиване на наборна военна служба се зачита за действителен осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване (КСО).
За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на
обучение на курсанти и школници след навършване
на пълнолетие до размера на наборната служба за
съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж
се дължат осигурителни вноски от републиканския
бюджет. Когато по време на обучението се промени
срокът на наборната военна служба, за осигурителен
стаж се зачита определеният срок към датата на започване на обучението, а за ненавършилите пълнолетие
- към датата на навършване на пълнолетието им.
Ако ви бъде отказана пенсия по условията на КСО с
мотивацията, че времето на военната наборна служба
не се признава за действителен осигурителен стаж,
то ви съветвамe да обжалвате това разпореждане,
защото съгласно закона имате право да го направите
и вероятността да спечелите спора е голяма.
Справка:
чл. 44 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
чл.9 ал.7 от КСО
§ 1, ал. 1, т. 12 от ДР на Кодекса за социално осигуряване

УДЪЛЖЕНИЯТ

ЗАРАДИ ИЗВЪНРЕДНАТА
ОБСТАНОВКА СРОК НА ИНВАЛИДНИТЕ
ПЕНСИИ ИЗТИЧА В КРАЯ НА ЮНИ

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидността е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31
март 2022 г. включително, ще продължават да се
изплащат от Националния осигурителен институт
(НОИ) до края на юни тази година.

Условието за това е в НОИ да не са постъпили други
експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на лицата, получаващи
тези пенсии.

Удълженият срок на изплащане беше заложен в специалното законодателство, свързано с въвеждането
на извънредната епидемична обстановка в условията
на пандемията от коронавирус. В съответствие с него
пенсиите за инвалидност с изтекъл срок на валидност
на ТЕЛК/НЕЛК решението трябваше да продължат
да се изплащат за времето на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.
Отпадането на извънредната епидемична обстановка
у нас в началото на април определи крайната дата на
действие на тази уредба да е 30 юни 2022 г. От нея са
засегнати 24 050 пенсионери.
След тази дата инвалидните пенсии с удължен срок,
ще продължат да се изплащат само при наличието на
ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на
съответния вид пенсия за инвалидност.
Инвалидните пенсии на лицата, за които срокът на
инвалидността е определен до дата, следваща отмяната на извънредната епидемична обстановка (1 април 2022 г.) и след това, ще се изплащат до определения срок на инвалидността в експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК. Изплащането на инвалидните пенсии
на тези лица ще бъде продължено след постъпване в
НОИ на ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок
на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава
право на пенсия за инвалидност.

Въпрос: Направления за какви високоспециализирани медико-диагностични изследвания може
да издава общопрактикуващият лекар?
Отговор: Общопрактикуващият лекар (ОПЛ)
издава “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани
медико-диагностични изследвания, в случаите на:
1.писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони:
fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване
на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична
лаборатория“.
3. За ВСМДИ, които фигурират и като медикодиагностични изследвания (МДИ) в друг пакет по
друга специалност.
Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за
дейностите, включени в диспансерното наблюдение
на здравноосигурените лица(ЗОЛ) съгласно приложение № 8 и/или приложение № 8 и приложение №
13 към Националния рамков договор за 2018 година.
Общопрактикуващият лекар разполага с: медицински направления за консултация или провеждане
на съвместно лечение; медицински направления
за високоспециализирани дейности, включени в
диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 8 или приложения № 8 и № 13 и ВСМД
от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“,
и направления за медико-диагностични дейности.
Приложенията са публикувани на сайта на НЗОК –
в меню „Национален рамков договор за медицински
дейности“.
Въпрос: Може ли общопрактикуващият (личният) лекар да издава направление за дете към
лекар със специалност „Педиатрия“ без ограничение?
Отговор: Издаването на медицинско направление
от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за
дете, става по негова преценка, съобразно необходимостта и състоянието на детето.
Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за
консултация от лекар с придобита специалност по
„Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска
ендокринология и болести на обмяната“; „Детска
кардиология“; „Клинична алергология и педиатрия“;
„Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска
психиатрия“; „Детска ревматология“ – еднократно
за всяко остро състояние.
Въпрос: Може ли рецепти, издадени от общопрактикуващия лекар да се изпълняват в
аптеки, които се намират на територията на
друго населено място, различно от това, където
е избраният личен лекар?

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 20-ти април:
АПРИЛ 2022г.
ЗСВТС
Подаване на Интрастат
декларации за вътресъюзен
внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от
ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с
възникнало текущо задължение с първи референтен
период месец март 2022 г.
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 второ 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.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки на услуги с получатели - данъчно незадължени
лица и с място на изпълнение на територията на държава членка, включително на територията на страната, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги с
получатели данъчно незадължени лица и с място на
изпълнение на територията на друга държава членка,
в която данъчно задълженото лице не е установено,
включително по постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни
продажби на стоки на данъчно незадължени лица, подава справка-декларация за предходното календарно
тримесечие и внася дължимия данък.
2. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава
справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под
формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период
– месец март и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано
лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на
справка-декларация, ако последният ден на месеца,
следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен
при подаване на справка-декларацията до последния
ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово
данък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от
друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество през първото тримесечие на годината,
когато платецът на дохода не е задължен да удържа
данъка.
2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл.
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от
предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през първото
тримесечие на годината.
Отговор: Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти по протокол от група IА, се
изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК
и намиращи се на територията на областта, на която
е лечебното заведение за първична извънболнична
медицинска помощ, в което е осъществен избор на
общопрактикуващ лекар (постоянен или временен).
Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества
се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК
и намиращи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата.
Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени
продукти по протокол от група IВ и IС, както и всички
останали лекарствени продукти извън горепосочените, и рецептите, с които са предписани медицински
изделия и диетични храни за специални медицински
цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с
НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или
от избора на личен лекар от здравноосигуреното лице.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ПОДХОДИ КЪМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА ЛОЗАТА

Осигуряването на здрав посадъчен материал е неотменно условие за успешното развитие на лозарството
като растениевъден подотрасъл. Производството на
посадъчен материал е дейност, осъществявана в разсадници (пепиниери). Разсадниците имат своя организация
на поземления участък. Във всеки разсадник има място, където са отглеждани сортовете за размножаване,
както и подложките, върху които ще бъде присаден и
разпространен един или друг сорт според желанието на
клиентите. Отглеждането на облагородените лози става
в друг участък, където те развиват кореновата система.
Като цяло технологията е основана на вегетативното
(безполово) размножаване. При него пренасянето на
вирусни болести и фитоплазмени болести може да стане
масово, ако в разсадника няма строг контрол на изходните сортове и подложки.

Какво включва контролът ?
Обследването в разсадника е насочено към установяването на аномалии в сортовите особености и признаци
на вирусните болести. Всеки сорт има особености, които
го отличават от другите сортове. В разсадниците очертанията на листата (големина на петурата, странични и
опашни врязове) са важен ориентир. Други ориентири
са наличието на власинки по петурата, силата на растеж
и оцветяването на пръчките (леторастите). Общо взето
специалистите, осъществяващи обследването, трябва да
следят за сортовата автентичност.
Внимание, при обследването могат да бъдат забелязани
аномалии ! Съществена аномалия е потиснатият растеж
със скъсяване на разстоянието между отделните пъпки
(възли). В специализираната литература може да бъде
срещнато определението късовъзлие по лозата. Лози с
късовъзлие трябва да бъдат маркирани и своевременно
проверени за вирусна или фитоплазмена зараза чрез
тест в специализирана лаборатория. Друг признак е
промяната в оцветяването на петурата, която може да
придобие златист или червеникав оттенък. В специализираната литература е описана т. нар. жълтеница по лозата.
Пожълтяването може да бъде вследствие на инфекция,
често от вирус или фитоплазма, или от неблагоприятни
условия, най-често неблагоприятен хранителен режим.
При отрицателни резултати за инфекция трябва да бъдат проведени изследвания за нарушено снабдяване с
макро- и микроелементи, необходими за нормалното
развитие на лозите. Съпоставките на картината на болестта и данните от лабораторните тестове ще определят
крайното заключение за наличието на инфекция или
неинфекциозна хлороза.

ХРАНИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ КОЛИКИ

Коликите обикновено са сред първите проблеми, които
възникват у бебетата и тревожат техните родители. Важно
е обаче да се знае, че не всяко бебе страда от колики, както
и че те са временно явление, което рано или късно отшумява. Обикновено от колики страдат над 1/3 от всички
бебета и не е доказано все още доколко има значение това
дали децата са на изкуствено или на естествено хранене.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

Сигурно е обаче, че тези бебета, които имат късмета
да са кърмени с майчино мляко, което е най-добрата
за тях храна, са с по-леки колики и не плачат толкова.
Главната причина за това се крие във факта, че по
време на изкуственото хранене с биберон се поглъща
много въздух, който довежда до образуването на излишни газове и болки в коремчето на бебето.
Всяка майка, която е решила да кърми, трябва обаче
да има предвид, че храните, които приема, преминават
през кърмата и могат също да доведат до увеличаване
на коликите на бебето.

Изключително важно е кърмачката да знае кои храни
предизвикват колики у новороденето и какъв хранителен режим трябва да спазва, докато кърми. Ето какво
съветват повечето специалисти майките, които имат
възможността да кърмят своите деца или да ги хранят
от биберон с предварително изцедена кърма:
1. Всичко, с което се храни кърмачката, преминава
през майчината храна в организма на бебето. Задължително е да се избягват храните, предизвикващи газове
като зеле и бобови култури.
2. Силните и люти подправки, които се прибавят в
храната на кърмачката, могат не само да доведат до
колики у бебето, но и да го откажат от желанието му да
суче. Те променят вкуса на млякото, а бебето започва
да има предпочитания към него още от първия си ден.
3. Храната на майката-кърмачка трябва да е лесноусвоима от организма, защото така ще подпомогне
намаляването на коликите у бебето.
4. Различните храни влияят по различен начин на
майката кърмачка и новороденото. Ако майката усети,
че бебето има силни колики, трябва да се замисли какво е консумирала. Много е възможно именно приетата
от майката храна да е причина за коликите на бебето.
5. По време на коликите на бебето майката-кърмачка
не трябва да консумира консервирани храни и туршии,
които могат да предизвикат колики.
6. Майката-кърмачка трябва да се храни в определени часове и бавно. Според някои проучвания това е
много важно за намаляването на коликите при децата.

ПОСТЕН ГЮВЕЧ С ТИКВА И
МОРКОВИ

Продукти:
• картофи - 3 средни
• червено цвекло - ½ глава
• моркови - 2 - 3 броя
• тиква - 1 ч.ч.
• карфиол - 1 ч.ч.
• червен пипер - ½ ч.л.
• шарлан - 3 - 5 с.л.
• хималайска сол - 1.5 ч.л.
• вода - 2 - 3 ч.ч.
• черен пипер - 1/3 ч.л.
• чили - 2 - 3 щ. (на прах) • босилек - 2 - 3 щ.
• мащерка - 2 щ.
• кимион - 1/3 ч.л.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

МЛЕЧКА

Млечка /Euphorbia/
представлява род от
едногодишни или
многогодишни тревисти растения от
семейство Млечкови /Euphorbiaceae/.
Представителите на
Euphorbia имат в различните си части течност, наподобяваща мляко, която
при нараняване на тревата потича. Оттук произлиза и
нашенското наименование на растението.
Млечките се характеризират със срещуположни или
последователни зелени листа, които са закрепени на
къси дръжки. Цветовете им са еднополови, обагрени
в различни цветове, най-често жълто. Плодникът е
изграден от три плодолиста. Плодът на растението
представлява суха кутийка. Тревите от този род се
срещат в целия свят, включително и в България.
Видове млечка
У нас в диво състояние виреят 29 вида млечка,
като по-известните сред тях са мирсинитска млечка /
Euphorbia myrsinites/, многоцветна млечка /Euphorbia
polychroma/, пясъчна млечка-/Euphorbia peplis/, скална млечка /Euphorbia barrelieri/и обикновена млечка /
Euphorbia cyparissias/.
Мирсинитската млечка е многогодишно тревисто
растение, чието стебло достига дължина до четиридесет сантиметра. Листата му са кожести, зеленикави,
яйцевидни. Цъфти от февруари до май и се среща по
тревисти и каменисти местности в Рила, Родопите,
Странджа и др. Мирсинитската млечка се счита за
отровно растение, което обаче има чудесни декоративни качества.
Многоцветна млечка се явява многогодишно тревисто растение, чието стебло е дълго към тридесет
сантиметра. При тази трева формиралият се плод е
обагрен в червено или жълто. В страната растението
е разпространено в Рила, Родопи, Славянка, Стара
планина, Дунавската равнина и др.
Така наречената пясъчна млечка е защитена от
Закона за биологичното разнообразие. Те е едногодишно тревисто растение, имащо стебло, което е
дълго между 10 и 25 сантиметра. Тази билка цъфти
през пролетта и се среща единствено в района на
Черноморското крайбрежие.
Скалната млечка е многогодишно тревисто растение, характеризиращо се с многобройни стебла, дълги
между 10 и 40 сантиметра. Цъфти от април до юли и
се среща по сухи и скалисти места в цялата страна.
Обикновената млечка е многогодишно растение,
чието стебло достига височина от 50 сантиметра. Има
последователни, голи листа дълги към 4 сантиметра.
Цъфти във времето от април до юли, като може да се
види по тревисти и каменливи места, из храсталаци,
край пътища и около населени места.
Приготвяне: Обелете и нарежете на кубченца зеленчуците (моркови, картофи, тиква и цвекло). Карфиола
начупете на розички.
Сипете зеленчуците в тава и ги поръсете с подправките. Полейте с шарлан и разбъркайте добре, за да се
овкусят всички зеленчуци равномерно.
Сипете водата - количеството зависи от дълбочината
на тавата. Течността трябва да стига до половината на
зеленчуците.
Печете гювеча на 250 градуса до готовност - около
30-тина минути.
Поднесете зеленчуковия гювеч топъл. Може да поднесете със сос и салата по избор.
Постният гювеч с тиква и моркови е вкусен и лесен.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

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!

Един тъп човечец отишъл на френската Ривиера.
Помолил някакъв спасител на плажа:
- Може ли да си напълня едно шише с морска
вода? Искам то да ми напомня за това прекрасно
място!
Другият отговорил:
- Може, но ще ти струва сто евро!
Тъпакът платил.
През нощта, настъпил отлив.
На другата сутрин, човечеца излязъл пак на
плажа. Като видял колко навътре се е отдръпнало
морето, казал завистливо:
- А бе,тоя спасител ще стане милионер, бе!

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

