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Нови промени при техническите 
прегледи на автомобилите 

Рентите в област Добрич 
тази година – най-ниските за 

последното десетилетие

Рентите за земеделска 
земя в Добричкия реги-
он – традиционен лидер 
в страната по най-високи 
възнаграждения, пад-
наха до рекордно ниско 
равнище за последното 
десетилетие, съобщиха 
от браншовите органи-
зации на арендатори и 
земеделски кооперации. 
Изплащането на рентите 
започна като собствени-
ците на земя в областта 
получават средно за де-
кар по 30-40 лева при 
70-80 лева преди година, 
заяви председателят на 
Националната асоциация 
на зърнопроизводители-
те (НАЗ) Костадин Кос-
тадинов. По думите му, в 
лошата стопанска година 
с много ниски добиви, 
земеделски производите-
ли ще теглят кредити, за 
да изплатят рентите и да 
посрещнат разходите за 
пролетната сеитба. 
И председателят на Об-
ластния съюз на земе-
делските кооперации 
Кирил Комитов потвър-
ди пред БТА, че само 
отделни стопанства из-
плащат най-много по 55 

лева за декар, както ги 
задължават сключените 
договори със собстве-
ниците на земя. Според 
обобщените данни на 
Териториалното статис-
тическо бюро-Северо-
изток през 2019 година 
средната цена за наем/
аренда на един декар 
ниви в Добричка област 
е достигнала 87 лева или 
със 77.6 на сто повече от 
средната цена за стра-
ната. Най-високи ренти 
преди година са полу-
чили собствениците на 
земя в община Балчик 
– 110 лева за декар, и в 
селата на Добричката об-
щина – 90 лева, сочи ста-
тистическото наблюде-
ние. Средната стойност 
на рентата в региона се 
покачва устойчиво като 
през 2010 година е дос-
тигала 61 лева за декар. 
„Плащали сме и по-ни-
ски ренти – по 10-20 
лева, в първите години 
на хаос и сформиране на 
структурите в земедели-
ето“, коментира Младен 
Мартинов, председател 
на една от най-големите 
земеделски кооперации в 

региона – “Черно море” 
в Балчик. По думите му, 
сегашната рента от 55 
лева, която стопанството 
изплаща, е най-ниската 
от 2007-а, когато бъл-
гарското земеделие се 
приобщава към общата 
селскостопанска полити-
ка на Европейския съюз. 
В последните години зе-
меделската кооперация, 
която обработва 39 000 
декара земя, е изплаща-
ла на собствениците по 
100-130 лева за декар. „В 
трийсетгодишната ми зе-
меделска практика това е 
втората толкова неблаго-
приятна година, белязана 
от сушата. За разлика от 
2001-а, когато природата 
също беше в немилост, 
сега приемаме ситуаци-
ята по-спокойно, защото 
в кооперацията има на-
трупани резерви“, казва 
Мартинов. По думите му 
и в световен мащаб земе-
делието се е сблъскало с 
проблеми и по-високата 
цена на пшеницата тази 
есен донякъде компен-
сира ниските добиви в 
Добричко. 
„Толкова слаба реколта в 

житницата на България 
от 178 килограма зърно 
от декар много земедел-
ски производители не 
помнят да е прибирана. 
Лошата година може и да 
спре наддаването за рен-
тите, които нямат иконо-
мическа логика“, смята 
председателят на НАЗ. 
По думите му, асоциа-
цията е установила при 
свое проучване, че в Ев-
ропейския съюз по-висо-
ки ренти изплащат само 
в Нидерландия и Дания, 
където се развива пре-
димно оранжерийно про-
изводство и земеделската 
земя е малко. „Стойност-
та на рентата трябва да 
бъде процент от добита-
та продукция“, посочва 
Костадинов. Надеждата 
е сушата да си отиде през 
новата стопанска година, 
надяват се зърнопроизво-
дителите. „Най-хубавото 
е, че въпреки недостига 
на влага, пшеницата вече 
поникна“, казва предсе-
дателят на земеделска-
та кооперация “Черно 
море”. 

По материали на БТА
В.”Изгрев” 

Църковно настоятелство при 
храм „Св.Великомъченик Георги 

победоносец” град Балчик
До Боголюбивите православни християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от мое име, 
най-сърдечно да се обърна към Вас с молба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За извършване 
на ремонтните работи имаме събрани средства, но те не са доста-
тъчни. Обръщаме се към Вас, понеже Ви познаваме като добри, чест-
ни и благочестиви. Ще Ви бъдем много благодарни, ако можете да от-
делите, каквато сума Ви е възможна. Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното настоятелство, ще се използват само за 
ремонт на храма.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛО-
ВИ!
С почит: иконом Стратия Александров

Банкова сметка Банка ДСК ЕАД Балчик
Сметка 0000000008123087 BGN
IBAN  BG58STSA93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Александров
Председател на Църковното настоятелство

Голяма част от шофьорите 
все още не са запознати с 
промените при извършва-
нето на годишни техниче-
ски прегледи, информират 
от СБА, но това се случи с 
изменение на Наредба № 
Н-32. Наредбата касае усло-
вията и реда за извършване 
на периодични прегледи за 
проверка на техническата 
изправност на пътните пре-
возни средства. 
Една от по-съществените 
промени за шофьорите е в чл. 
43а, която касае промяна при 
залепянето на т.нар. „знак 
за периодичен преглед“. 
Той се издава при успешно 
преминат преглед и досега 
беше поставян в долния ляв 
ъгъл на предното стъкло. 
От миналата седмица обаче 
Наредбата указва, че знакът 
трябва да бъде поставен в 
средата на горната част на 
предното стъкло. Разбира 
се, някои шофьори остават 
изненадани, тъй като според 
тях това ще пречи на види-
мостта им. Трябва да се знае, 
че промяната е в сила от 12 
ноември т. г. и следва да се 
прилага във всички центрове 
за периодични технически 

прегледи в страната. Целта 
на промяната обаче е знакът 
да съдържа чип, който ще 
може да се чете от монти-
раните по пътищата камери, 
вкл. и тези на тол системата. 
Към момента няма яснота 
кога ще бъдат готови новите 
знаци. Новите текстове гла-
сят още, че дубликат на знак 
за периодичен преглед не се 
издава. Възможно е обаче из-
даване на дубликат на удос-
товерението за техническа 
изправност, като собствени-
кът на превозното средство 
трябва да подаде заявление 
до регионално звено на Из-
пълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“. 
Друга по-важна промяна 
пък решава спорния досе-
га момент при извършване 
на преглед на автомобил с 
газова уредба. До скоро в 
Наредбата не фигурираше 
текст, който категорично да 
посочва максималния екс-
плоатационен срок на газова 
бутилка, когато такъв не е 
определен от производителя 
(и щампован върху бутил-
ката). С изменението вече 
се счита, че автомобилът е 
неизправен, когато: – в слу-

чай че е изтекъл срокът на 
експлоатация на резервоара 
за СПГ или ВНГ*, предви-
ден от производителя – ако 
са изминали повече от 10 
години от датата на произ-
водство на резервоар за ВНГ 
(когато не е посочен срок от 
производителя) – ако са из-
минали повече от 20 години 
от датата на производство на 
резервоар за СПГ** (когато 
не е посочен срок от произ-
водителя) Например, ако на 
Вашата бутилка не е указан 
срок на експлоатация, а е 
произведена преди повече 
от 10 години – то трябва да 
бъде сменена. След като бу-
тилката се смени, също така 
трябва да се премине през 
специализиран сервиз за 
проверка на новата бутилка 
и издаване на т.нар. розов 
лист. 
Още една новост предвиж-
да, когато автомобилът е с 
два вида гориво, при годиш-
ния преглед замерването на 
вредните емисии вече да се 
прави и на двата вида гори-
во.
*ВНГ – втечнен нефтен газ 
**СПГ – сгъстен природен 
газ

Облекчени условия при получаване на 
лекарства по Здравна каса 

Здравната каса в Добрич 
напомня за облекчените ус-
ловия при получаване на 
лекарства в условията на 
моментната усложнена епи-
демиологична обстановка. 
Аптеките могат да отпус-
кат лекарства по Рецептур-
на книжка, без представяне 
на нова рецепта, което ще 
спести посещение на личния 
лекар за издаване на такава. 
Условията отпускане на ле-
карства без рецепта е да няма 
промяна в терапията и да се 
посети същата аптека, от коя-
то е предишното получаване 
на лекарства. 
Протоколите за скъпострува-
щи лекарства и храни, изти-
чащи след 16 ноември 2020 
г. и не изискващи промяна 
на терапията, са служебно 
продължени до отмяна. За 
новото отпускане на лекар-
ства по удължените прото-
коли също не е необходима 
рецепта, а само да се посети 
аптеката, отпуснала лекар-
ствата предходния път. Нови-
те Рецептурни книжки, както 
и нововписани диагнози не е 
необходимо да се заверяват в 
Здравната каса. Личните ле-
кари подават информацията 
за тях служебно в Здравната 
каса след като са ги вписали 
и заверили със своя подпис и 
печат. Аптеките отпускат ле-
карствените продукти по не-
заверена рецептурна книжка, 

само с попълнени данни на 
личния лекар. 
ПОДРОБНОСТИ: Прото-
колите за отпускане на ле-
карствени продукти, меди-
цински изделия и диетични 
храни за специални медицин-
ски цели, заплащани напъл-
но или частично от НЗОК, 
които изтичат след 16 ноем-
ври 2020 г. се удължават слу-
жебно. Това са протоколите 
за отпускане на лекарствени 
продукти, медицински из-
делия и диетични храни за 
специални медицински цели, 
заплащани напълно или час-
тично от НЗОК, както и тези 
за скъпоструващо лечение на 
хронично болни пациенти. 
Същото се отнася и за паци-
енти с бъбречни заболявания, 
трансплантирани, онкобол-
ни, такива с редки заболява-
ния, получаващи лекарствени 
продукти по този ред. 
Всяка аптека, която има 
действащ договор с НЗОК/ 
РЗОК при представяне на 
рецептурна книжка, без пред-
ставяне на рецепта, следва да 
отпуска лекарствените про-
дукти, съобразно последно 
вписаните и отпуснатите. Из-
вънредният ред за отпускане 
на лекарства касае случаите, 
когато: 
- лице с хронично заболява-
не има нужда от лекарства за 
заболяване, които не се пред-
писват с протокол, а само с 

рецептурна бланка издавана 
от лекар; 
- лицето с хронично заболя-
ване има необходимост от ле-
карство на заболяване, които 
не се предписват с протокол, 
а само с рецептурна бланка, 
издавана от лекар, но лицето 
има валиден протокол или 
със служебно удължен срок. 
В тези случаи, лицата пред-
ставят в аптеката рецептурна 
книжка (във втория случай и 
протокола) и аптеката отпус-
ка същите лекарствени про-
дукти, вписани в книжката. В 
този извънреден ред, аптека-
та трябва да е същата, отпус-
нала последните лекарства. 
Ако взимането на лекарства 
не може да се осъществи в 
същата аптека, лицето тряб-
ва да се обърне към лекар за 
издаване на нова рецептурна 
бланка. Последното отпуска-
не на същите лекарства, да-
нните за което са вписани в 
рецептурната книжка, следва 
да е осъществено в рамките 
на до 3 месеца преди насто-
ящото отпускане. Извън-
редният ред за отпускане на 
лекарствени продукти, запла-
щани от НЗОК, се прилага 
само в случаите, когато лице-
то няма издадена рецептурна 
бланка или когато рецептур-
ната бланка е с изтекъл срок 
на валидност. Когато лицето 
има издадена бланка, която 
е в срок на валидност, пред-

ставя същата, заедно с рецеп-
турната си книжка, в аптека 
работеща с НЗОК. В случай 
на валидна рецепта, съща-
та може да бъде изпълнена 
във всяка аптека, работеща с 
НЗОК, по обичайния законов 
ред. 
Не се удължава служебно 
срокът на протоколите, с 
които са предписани лекар-
ствени продукти за следните 
заболявания, при които лече-
нието е за определен период: 
хроничен вирусен хепатит 
С, Хемангиоми в кърмаче-
ска и ранна детска възраст 
в извънболничната помощ, 
Бронхопулмонална диспазия. 
За новоиздадени рецептурни 
книжки, както и при впис-
ване на нови диагнози в ре-
цептурна книжка, е създаден 
ред за обмен на информация 
между общопрактикуващия 
лекар (ОПЛ) и РЗОК. Апте-
ката отпуска лекарствените 
продукти по незаверена ре-
цептурна книжка, с попъл-
нени данни на ОПЛ. При 
рецептурни книжки, при кои-
то няма възможност за впис-
ване на нови данни, поради 
изчерпване на обема ѝ, се 
допълва със страници, които 
се разпечатват в аптеката и 
се добавят към книжката. В 
този случай, не е необходимо 
лицето да посети личния си 
лекар за разпечатка на стра-
ници. “ТГ” “Т”


