
Ръководствата на детските градини в се-
лата  Сатовча и Кочан организираха търже-
ства, на които изпратиха децата от преду-
чилищна група, подлежащи на обучение в 
първи клас.
Развълнувани, радостни и пъргави, мал-

чуганите пяха, играха и се веселиха в чест 
на своя специален ден. По случай завърш-
ване на предучилищната им подготовка 
освен свидетелство за завършен предучи-
лищен етап от своето образование, те по-
лучиха и подаръци от Кмета на общината 
д-р Арбен  Мименов, с пожелание за весело 
и безгрижно лято, много положителни емо-
ции и наесен успешен старт в новото пре-
живяване - училището.

Изпълнявайки с искрената си радост спе-
циалната програма, подготвена от педаго-
зите им в детската градина малчуганите 
плениха присъстващите на тържествата. На 
сбогуване  с най-големите си възпитаници 
колективите в детските градини  им поже-
лаха да бъдат здрави и да имат желание за 
придобиване на нови познания, да бъдат 
весели и засмени в предстоящият им нов 
начин на живот.
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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

Ръководствата на детските градини в сее ИзИ пълнявайки с исккррената си радост спеР ИИ йй

Дългоочаквания ден – 1-ви юни - Международния ден на детето се отбелязва по традиция 
във всички детски заведения на територията на общината.  Въпреки студения за сезона ден, 
празникът организиран от ръководствата на детските градини беше слънчев, лъчезарен и 
много усмихнат, защото беше изпълнен с детски глъч, радостни лица и весели очички.
Ръководствата на детските градини бяха организирали прекрасни тържества за малчуга-

ните, изпълнени с много музика, танци и веселие. Развълнуваните дечица с много трепет 
очакваха този ден и нетърпеливо изчакваха реда си в празничната програма, за да покажат 
своите знания и умения. Рецитираха стихове, пяха песнички и играха сценки от най-извест-
ните сред децата приказки с въодушевление.
Както всяка година, така и тази Кметът на общината – д-р Арбен Мименов по случай 

празника – Международния ден на детето беше осигурил средства за играчки за всяко дет-
ско заведение от общината – за 14-те детски градини и 5-те детски ясли. 
За всички групи бяха закупени детски играчки, а децата от предучилищните групи по-

лучиха и своя специален подарък и свидетелство за завършване на подготвителния етап от 
своето образование

лггоочаакквания ден 1 ви юнии Меежждународния ден на детето се отбелязва по традлглгоочакквания ден 11 ви юнии ММежждународния ден на детето се о бтбелязва по тра

На 21 април 2021 г.  се проведе засе-
дание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Актуализация  на  Програмата  за 

управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост, през 2021 г.

- Информация за финансовото със-
тояние на Общински фонд „С един лев 
в помощ на болните деца от община 
Сатовча” и изпълнението на приетите 
решения за отпускане на средства от 
Фонда за първото четиримесечие на 
2021 година.
Общинският съвет – Сатовча, даде 

съгласие:
- община Сатовча да стане член на 

сдружение „Национална асоциация на 
доброволците в Република България„;

-  за  въвеждане  на  задължително 
предучилищно образование на 4-го-
дишните деца в детските градини на 
територията  на  община  Сатовча  от 
2021/2022 учебна година;

- за учредяване на право за временно 
ползване върху част от имот с иденти-
фикатор 76203.27.13 – частна общинска 
собственост, с НТП нива в землище 
село Фъргово, в размер на ползване 350 
кв. м и върху част от имот с идентифи-
катор 76203.27.15 – частна общинска 
собственост, с НТП нива в землище 
село Фъргово в размер на ползване 
350 кв. м в полза на дружество „СТОУН 
ТРЕЙД 2000“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление село Фъргово, за 
извършване на геологопроучвателни 
дейности;

- за учредяване на право на ползване 
за срок от 2 (две) години върху част 
от  поземлен  имот  с  идентификатор 
21868.33.22, местност Русино бърдо, 
землище село Долен, с НТП пасище, 
общинска горска територия – отдел 53 
„Ш“ с размер на площта за ползване  
263 кв. м и върху част от поземлен имот 
с идентификатор 21868.31.16, местност 
Крив чучур, землище село Долен, с НТП 
пасище, общинска горска територия – 
отдел 53 „Ф“ с размер на площта за 
ползване 296 кв. м в полза на дружество 
„МК - 719“ – ЕООД, със седалище и ад-
рес на управление с. Долен - 2968, общ. 
Сатовча, за извършване на проучване 
на скално-облицовъчни материали – 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 
6 от Закона за подземните богатства;

-  за  възмездно  предоставяне  на 
право на еднодневно ползване на рес-
торант, находящ се на първи етаж от че-
тириетажна масивна сграда, построена 
в ПИ с пл. № 146 по досега действащия 
дворищно-регулационен план на село 
Годешево, за провеждане на сватби, 
абитуриентски балове, годежи и други 
еднодневни тържества, на жителите на 
село Годешево, след предварително по-
дадено заявление в кметство Годешево 
при следните цени:

• за сватби – 500 лв. за едно тър-
жество  с  включено  изразходваните 
електрическа енергия  и вода

• за годежи - 300 лв. за едно тър-
жество  с  включено  изразходваните 
електрическа енергия  и вода

• абитуриентски бал и други едно-
дневни тържества – 200 лв. за едно 
тържество с включено изразходваните 
електрическа енергия  и вода

- да се проведе процедура за продаж-
ба на УПИ IV, имот с планоснимачен но-
мер 1191, кв. 44 по регулационния план 
на село Слащен, с площ от 575 кв. м, 
актуван с АЧОС № 1094 от 05.04.2021г. 
на собствениците на законно постро-
ените сгради в имота;

- да се отпусне финансова помощ в 
размер на 10 000 лева на Многопрофил-
на болница за активно лечение „Иван 
Скендеров” – ЕООД, гр. Гоце Делчев, 
за оборудване на лаборатория за PCR 
тестове;

-  за  възмездно  предоставяне  на 
право на ползване на спортни съоръ-
жения, находящи се в двора на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, село Сатовча, 
след предварително подадено искане 
в училището при следните цени:

1. за футболни площадки:
• без осветление – 28 лв. на час
• с осветление – 35 лв. на час

2. Тенис на корт:
• 5 лв. на човек на час.
- разреши  изработване  на  проект 

и одобри задание за изработване на  
Подробен устройствен план (ПУП) за 
изменение  на  улична  регулация  на 
улица, започваща от О.Т. 156 до О.Т. 
137 между кв. 43 и кв. 45 по плана на 
село Кочан, община Сатовча, област 
Благоевград;

- разреши  изработване  на  проект 
и одобри задание за изработване на  
Подробен устройствен план (ПУП) за 
изменение  на  улична  регулация  на 
улица, започваща от О.Т. 156 до О.Т. 
137 между кв. 43 и кв. 45 по плана на 
село Кочан; 

- разреши изработването на проект 
за изменение на Подробен устройствен 
план – План за улична регулация на 
улица от О.Т. 66 през О.Т. 67, 68, 69, 
154, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 34, 30 
и 28 до О.Т. 29 и улица от О.Т. 19 през 
О.Т. 20, 38, 39, 40, 41, 42, 57 и  58 до 
О.Т. 59 по плана на село Годешево;

- одобри задание за проектиране и 
допусна изработването на  Подробен 
устройствен план (ПУП-ПР) за изме-
нение на уличната регулация на улица 
от О.Т. 80, до О.Т. 81, кв. 22 по плана 
на село Годешево, община Сатовча;

-  одобри  задание  за  проектиране 
и допусна изработване на Подробен 
устройствен план – план застрояване 
(ПУП-ПЗ) за промяна на предназначе-
нието на имот 073013, местност Банян, 
землище на село Долен, от начин на 
трайно ползване земеделска територия 
– нива, в начин на трайно ползване – 
урбанизирана територия за изграждане 
на „Ремонтна работилница“.

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33

E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 85

.
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8 Юни 2021 година, Вторник,
Световен ден на океана 
Отбелязва се от 2002 г. по инициатива 

на участниците в Конференцията на ООН 
за околната среда и развитието в Рио де 
Жанейро, Бразилия (3- 14 юни 1992). Одо-
брен с резолюция A/ RES/63/111 на Общото 
събрание на ООН от 5 декември 2008 г. 

9 Юни 2021 година, Сряда,
 Международен ден на архивите 
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на 

Общото събрание на Международния съвет на 
архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 
г., за да се обърне вниманието на световната 
общественост върху значението на архивното 
наследство като ценно свидетелство за ико-
номическото, политическото и социалното 
развитие на човечеството. Годишнина от създа-

ването /1948/ в Париж на Международния съвет на архивите под егидата на 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО). 

10 Юни 2021 година, Четвъртък,
Национален празник на Португалия 
Националният празник на страната се отбелязва 

като Денят на Португалия и португалските общ-
ности /1580 г./ 

13 Юни 2021 година, Неделя, 
На тази дата умира Александър Македонски

На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 
пр. н. е./, цар на древното племе македони (336-332 
пр. н. е.). Името му остава в историята като Алексан-
дър III Македонски или Александър Велики - един 
от най-успешните пълководци в историята на света. 
Начело на завладяването на земите на Древна Гърция 
при управлението на баща си, Филип II, продължава 
делото му и само за 12 години завладява Персийското 
царство, Египет и множество по-малки държави в 
Близкия Изток. При смъртта му завоюваните земи се 
простират от Балканския до днешните Афганистан, 
Пакистан и Индия. Александър Велики е получил 
образованието си при древногръцкия философ и мис-
лител Аристотел. След смъртта на баща си, Алексан-
дър е избран за предводител на гърците във войната 

с персите признанието в Коринт означавало, че Александър Македонски е 
покорил древногръцките полиси. Властта му била неоспорима на полуострова 
и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той продължил да търси нови 
предизвикателства, прехвърлил в Мала Азия и започвал нови битки срещу 
персийския владетел Дарий III. Александър превзема финикийския град 
Тир, който му отваря пътя към Египет, местното население го посрещнали 
като освободител от персите. Посещава храма на Амон, където жреците му 
отдали почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям 
културен център Александрия. След като покорил и Египет, пълководецът се 
отправя към люлката на човешката цивилизация долината на реките Тигър 
и Ефрат. Следват Вавилон, Суза и Персеполис и накрая армията му стигна 
до река Инд. Победеният от него индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал 
да му стане съюзник и Александър го прави управител на Индия. Източни-
ците съобщават, че Александър Македонски трябвало да потегли обратно 
поради недоволството и изтощението на армията си. Достигнал до Вавилон, 
където по-късно умира от треска. По време на походите му Александър Ве-
лики става основател на редица нови градове, които по-късно стават важни 
средища на елинската култура. Новосъздадената от него огромна държава 
не просъществувала дълго, защото била съставена от нееднородни в иконо-
мическо и етническо отношение области. Неговите военачалници започнали 
продължителни войни за Александрово наследство и в резултат се появили, 
няколко нови царства. Просъществували само това на Селевкидите (в Сирия), 
на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в Македония и Елада).

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

Живяла някога една девойка. Тя била много 
нещастна, защото още в детството си изгубила 
своето зрение. Единственото нещо, което можело 
да я накара да се усмихне, било милото държани-
ето на нейния любим, който неотлъчно бил до нея.
Девойката твърдяла, че много обича своето 

момче и ако може да прогледне само за един час, 
веднага би се омъжила за любимия си. Неочаквано 
един ден се случило чудо - момичето се събудило 
и видяло цялата красота на заобикалящия го свят.
Прогледналата девойка огледала всички чаров-

ни мъже около себе си и своя невзрачен приятел, 
който също се оказал сляп. Тогава тя изпитала 
отвращение към доскорошния си любим и отказала 
да сключи брак с него.
Когато разбрало какво се е случило, момчето 

тихо заплакало. То решило да се сбогува с девой-

ката с писмо, в което написало:
Грижи се за себе си, любов моя. И не забравяй, 

че колелото на живота се върти и този, който е 
здрав днес, утре може да е немощен. Никога не 
се знае къде ще спре то.

ПРИТЧА ЗА СЛЯПОТО МОМИЧЕ

МЛАДЕЖКИ ВИДЕО ФЕСТИВАЛ PLURAL+ 2021
Създайте оригинални и творчески късометражни филми, фокусирани върху темите за 

миграцията, разнообразието, социалното приобщаване и превенцията на ксенофобията, 
и се включете в международния фестивал!
Организатор: UNAOC
Конкурсът е младежки видео фестивал, който насърчава и упълномощава световната 

младеж да изследва належа-
щите социални проблеми на 
миграцията, разнообразието, 
социалното приобщаване и 
превенцията на ксенофобията и 
да споделя творческата си визия 
със света. Всяка година се дава 
възможност на младите хора по 
света да изразят своята визия и 
креативност чрез мултимедий-
но творчество.

 Възрастови категории:
- до 12 години;
- 13 – 17 години;
- 18 – 25 години.
 Условие за участие:
- могат да участват млади хора до 25 години;
- можете да участвате и в екип, но всички членове трябва да са до 25 години;
- видеозаписите могат да бъдат от всякакъв жанр (анимация, документален филм, 

драма, музикален клип, комедия и др.), но трябва да отговарят на темата;
- продължителност на видеоклиповете – от една до пет минути;
- видеотата трябва да са създадени след 31 декември 2018 г. и ако не са на английски, 

трябва да имат английски субтитри;
- ако бъдат избрани, участниците трябва да бъдат подготвени да изпратят цифрово 

копие на своето видео в един от следните формати: MOV (за предпочитане), MP4, AVI, 
QT, MKV или FLV. HD е за предпочитане (1920 × 1080), но не е задължително.

 Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за 
участие в конкурса тук. Можете да следите информация за фестивала и във Facebook 
страницата,

 Наградените участници ще получат възможността да представят своите клипове на 
церемония за награждаване, която ще се проведе в края на 2021 г. (всички техни разходи 
ще бъдат покрити).

  За да участвате в конкурса, попълнете формуляра и изпратете вашия видеоклип на 
plural@unaoc.org (повече информация за изпращане на клиповете можете да намерите 
тук)

 Краен срок за участие: 18 юни 2021 г.
 За контакт: contactaoc@unops.org.      

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 04.06.2021 г.
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Въпрос: Може ли работник или служител да връчи 
предизвестие за прекратяване на трудовия договор 
по време на ползването на платен годишен отпуск?
Отговор: Работникът или служителят може да от-

прави предизвестие за прекратяване на трудовия дого-
вор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда и по 
време на ползването на отпуск, независимо от вида на 
отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна 
неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието 
започва да тече от следващия ден на получаването му. 
Работникът или служителят може да оттегли предиз-
вестието си, ако съобщи за това на работодателя преди 
или едновременно с получаването му. След този момент, 
до изтичането на срока му предизвестието може да се 
оттегли само със съгласието на работодателя.

Въпрос: Работодател е връчил предизвестие на 
работника или служителя за прекратяване на тру-
довия договор. Може ли работодателят да не спази 
срока на предизвестието и да прекрати трудовия 
договор преди изтичането му? Какви са последиците 
и дължи ли работодателят обезщетение?

 Отговор: Работодателят има право да прекрати тру-
довия договор и преди да изтече срокът на връченото 
от него предизвестие за прекратяване, при което дължи 
на работника или служителя обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за неспазения 
срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 Кодекса на 
труда). Правото на работодателя да не спази срока на 
предизвестието не е обвързано със съгласието на работ-
ника или служителя, а със задължението му да заплати 
съответното обезщетение за неспазено предизвестие.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 юни 2021г., брой 19

МОЖЕМ ЛИ ДА ПОЛУЧИМ ЗАСТРАХОВКА 
ОНЛАЙН ЗА 10 МИНУТИ?

Застраховане в три лесни стъпки и само за няколко 
минути – да, абсолютна истина е!
Днес разполагаме с множество възможности, а да 

гарантираме сигурността на имуществото си е една 
от задачите ни, която в никакъв случай не можем да 
си позволим да пренебрегваме. 
Какви са предимствата, от които можем да се въз-

ползваме
Онлайн достъп
Излишното гу-

бене на време в 
посещения на 
офиси е не прос-
то нежелателно, 
трудно можем да 
намерим такова, 
за да го пилеем в 
обиколки и търсе-
не на място за пар-
киране. Предвид 
пандемията, тази опция е още по-удачна – получава-
ме безконтактен вариант да подновим гражданската 
си отговорност и да защитим дома си.
Калкулатор
С автоматичната функция за изчисляване на пре-

мии ние сравняваме предложенията от различни 
компании и избираме най-доброто, съобразно пла-
нирания си бюджет.
Богат избор
След подаване на заявлението ни се предоставя 

богат избор на оферти от лицензираните застрахова-
тели в България.
Сигурно решение
В сигурна среда, съгласно съвременните тенден-

ции за работа в интернет, ние можем да сключим до-
говора по всяко време и отвсякъде, дори и на плажа. 
Комуникацията се осъществява по имейл, без да е 
необходимо да се срещате с представители на кури-
ерска фирма. Заплащате онлайн и използвате безпла-
тен електронен подпис.    
Не сте ограничени в целта си, независимо дали 

търсите застраховки имущество, здравни застрахов-
ки при непредвидени събития и парични обезщете-
ния при болнично и извънболнично лечение, авто-
мобилни застраховки – задължителни и доброволни, 
застраховки „Професионална отговорност“, застра-
ховки при пътуване.  
За корпоративните клиенти е предвидено изготвя-

не на индивидуална оферта при оптимално съотно-
шение между цена и покрити рискове.
Иновативни платформи за финансови услуги зала-

гат на интелигентен дигитален подход. Това е обеща-
ние за улеснен процес на застраховане и оферти от 
топ дружества, които развиват бизнес в тази сфера 
на услугите. Чрез нея достигате до пълния набор от 
предлаганите застраховки обща или професионална 
отговорност.    
Всички ползи за потребителите, които търсят за-

страховки онлайн, могат да бъдат обобщени по след-
ния начин:

• Само на една ръка разстояние – разглеждате мно-
го предложения само с една заявка;

• Имате възможност да сравните и сами да избе-
рете;

• Пълен каталог с разнообразни застраховки за 
дома, автомобила, здравето, професионална отго-
ворност, пътуване;

• Изчислявате премиите с помощта на онлайн кал-
кулатор;

• Дигитално гише с вариант за консултация и об-
мяна на документи;

• Безплатен електронен подпис за необходимите 
документи;

• Цялостен процес – от проучването до получава-
нето на полицата по електронен път.

ПЧЕЛАРИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ 1 ЮНИ

Всички бенефи-
циенти, сключили 
договор с ДФ „Зе-
меделие“ по мерки-
те от Националната 
програма по пче-
ларство (НПП) от 
прием 2021 г. могат 
да подават заявле-
ния за плащане от 1 
юни 2021 г.
Отчитането на дейностите, насочени към сдруже-

ния, групи и организации на производители на пче-
лен мед, ще се извършва в централно управление на 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ул. „Гу-
сла“ № 3.
По всички останали мерки, заявления за плащане се 

подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
За всяка от посочените в договора дейности от 

мерките на НПП може да бъде подадено отделно за-
явление за плащане. Важно изискване е кандидатът 
да има валидна регистрация като земеделски стопа-
нин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, 
да е подал актуална информация за пчелините и броя 
на пчелните семейства в регистъра на пчелините во-
ден от БАБХ, да няма задължения към държавния 

бюджет, да не е осъждан.
Кандидатите могат да изтеглят образец на заяв-

лението за плащане от интернет страницата на ДФ 
„Земеделие“.
Припомняме, че по Националната програма по 

пчеларство за 2021 г. са одобрени 1 952 кандидати 
за подпомагане, като заявената финансова помощ е 
в размер на 8 052 644 лв.

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ГРАДИНАРИ И ОВОЩАРИ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ
До края на месеца ще се 

приемат документи за пре-
доставяне на краткосрочни 
кредити на производители-
те на плодове и зеленчуци 
полско и оранжерийно про-
изводство за реколта 2021 
г. Управителният съвет на 
ДФ „Земеделие” отпусна 
12 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 3 млн. 
лв. се разпределят в помощ на оранжерийното про-
изводство.
Линията за отпускане на кредити бе отворена на 21 

април т.г.
Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 

1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, ко-

ито имат подадено и приключено заявление по схеми 
за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци 
(полски и/или оранжерийни), реколта 2021 г. Градина-
рите и овощарите трябва да са подавали поне 3 г. назад 
заявяване за обвързано подпомагане за плодове и/или 
за зеленчуци (за Кампания 2018, за Кампания 2019 и 
за Кампания 2020 г.).
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен 

залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано под-
помагане за плодове и зеленчуци за 2021 г.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са 

публикувани указанията по схемата за кредитиране.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННА
 ТЪРГОВИЯ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДДС

ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ
От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в 

Eвpoпeйcкия cъюз, които улecнявaт изпълнението 
на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC 
и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeд-
приятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични oн-
лaйн прoдaжби. Зa yлecнeниe в oнлaйн тъpгoвиятa 
е разработен електронен портал (електронна сис-
тема за обслужване на едно гише - one-stop shop/
OSS), в който пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн 
пpoдaжби дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по 
електронен път в една държава членка за всички 
извършвани от тях вътреобщностни дистанционни 
продажби на стоки и доставки на услуги към крайни 
клиенти. Дoceгa тeзи пpeдпpиятия бяxa зaдължeни 
дa ce peгиcтpиpaт във вcякa дъpжaвa oт EC, пpeди 
дa мoгaт дa извъpшвaт пpoдaжби нa крайни клиeнти 
в cъoтвeтнaтa дъpжaвa. Рeжимът зa oбcлужвaнe нa 
eднo гишe (one-stop shop/ОSS) мoжe дa ce изпoлз-
вa зa дeклaрирaнe нa дължимия ДДC върху cтoки 
и уcлуги, прoдaвaни oнлaйн в цeлия EC на крайни 
клиенти, кoeтo нaмaлявa рaзхoдитe зa привeждaнe в 
cъoтвeтcтвиe c дo 95 %.
Важна промяна е възможността от 1 юли българ-

ските компании, които оперират на европейския па-
зар да мoгaт дa дeклapиpaт и плaщaт eлeктpoннo ДДC 
зa вcички извъpшeни oт тяx вътpecъюзни пpoдaжби 
c eднa тpимeceчнa cпpaвкa-дeклapaция, paбoтeйки 
caмo c дaнъчнaтa aдминиcтpaция в cвoятa дъpжaвa 
члeнкa, дopи в cлyчaй нa тpaнcгpaнични пpoдaжби.

Meждyвpeмeннo peжимът зa oбcлyжвaнe нa 
eднo гишe пpи внoc (IOSS) yлecнявa cъбиpaнeтo, 
дeклapиpaнeтo и плaщaнeтo нa ДДC зa пpoдaвaчи, 
кoитo дocтaвят cтoки извън EC нa крайни клиeнти 
в EC. Ha пpaктикa тoвa oзнaчaвa, чe тeзи дocтaв-
чици и eлeктpoнни интepфeйcи мoгaт дa cъбиpaт, 
дeклapиpaт и плaщaт диpeктнo ДДC нa избpaнитe 
oт тяx дaнъчни opгaни, вмecтo клиeнтитe дa плaщaт 
ДДC пpи внoc в мoмeнтa нa дocтaвкaтa нa cтoкитe. 
Toвa yлecнявa пpeдпpиятиятa, кaтo cъщeвpeмeннo 
зaщитaвa oнлaйн кyпyвaчитe oт cкpити paзxoди, до-
пълват от приходната агенция.
Друга съществена промяна е cвъpзaнa c oтмянaтa 

нa cпeциaлния peжим зa ocвoбoждaвaнe oт ДДC зa 
внacяни пpaтки в EC, чиятo cтoйнocт нe нaдвишaвa 22 
eвpo. Чpeз пpeмaxвaнeтo нa тoзи peжим eвpoпeйcкитe 
пpeдпpиятия щe мoгaт дa ce кoнкypиpaт пpи пo-paвни 
ycлoвия с предприятията от трети страни.
Всяка държава членка на ЕС има OSS портал, къ-

дето онлайн търговците (включително търговците, 
които управляват електронен интерфейс) могат да 
се регистрират. За България регистрациите по спе-
циалните режими са интегрирани в Портала за елек-
тронни услуги на НАП. Достъпът до електронни 
услуги ще може да се осъществява само с квалифи-
циран електронен подпис.
Повече за новите правила за ДДС в електронна-

та търговия след 1 юли 2021 г. може да видите във 
видеото в канала на НАП в YouTube. Допълнителна 
информация може да намерите и в рубриката „ДДС 
при електронна търговия в ЕС“ в сайта на Агенция-
та, както и на телефона на Информационния център 
на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на 
съответния оператор.

До 14-ти юни: 
ЗДДС
1. Подаване на 

справка-деклара-
ция по ЗДДС, заед-
но с отчетни регис-
три и внасяне на 
дължимия ДДС за 
данъчния период - 
месец май. 

2. Подаване на 
VIES-декларация 
от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, 
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец май. Регистрира-
ното лице, което през данъчния период – месец май 
изпраща или транспортира стоки от територията на 
страната до територията на друга държава членка под 
режим на складиране на стоки до поискване и/или ко-
гато през този период настъпи промяна, включително 
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  по-
пълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. 
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния 

период – месец май е извършило вътреобщностни 
доставки, по които получатели са данъчно задълже-
ни лица или данъчно незадължени юридически лица, 
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, 
или доставки като посредник в тристранна операция, 
по които получатели са данъчно задължени лица или 
данъчно незадължени юридически лица, регистри-
рани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава 
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвър-
ля стоки, представляващи част от неговите стопански 
активи, от територията на страната до територията на 
Северна Ирландия под режим на складиране на стоки 
до поискване и/или когато през този период настъпи 
промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, 
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-де-
кларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -  пристигания/изпращания за месец 
май 2021 г. 
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
май 2021 г., за новорегистрираните Интрастат операто-
ри с възникнало текущо задължение.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ 2021г.



В ЯЙЦАТА И СПАНАКА СЕ СЪДЪРЖА 
НАЙ-МНОГО ВИТАМИН К

Витамин К се нарича още коагулационен витамин. 
Необходим е за образуването на протромбин в черния 
дроб. Системата за кръвосъсирване е една от основните 
ни защитни функции. Ако нищо не застрашава тялото, 
тогава факторите на съсирването и противосъсирването 
са в ред и кръвта остава течна. Но в случай на патология, 
незабавно се задейства процес, който е насочен към об-
разуването на кръвен съсирек, 
тоест тялото е в състояние по 
всяко време да „затвори” ра-
ната с образуването на кръвен 
съсирек.
Освен това се нуждаем от 
витамин К и за други важни 
процеси:
• допринася за нормалното развитие на скелета при деца-
та и предотвратява остеопорозата при възрастните хора;
• участва в анаеробното дишане, което се случва в нерв-
ната тъкан по време на кислороден глад и в мускулите 
при интензивно физическо натоварване;
• стабилизира нивата на кръвната захар;
• повишава стабилността на стените на кръвоносните 
съдове;
• предотвратява появата на свързаните с възрастта 
промени;
• участва в енергийните процеси;
• има антибактериално и аналгетично действие;
• насърчава отпускането на матката, премахвайки бол-
ката по време на менструация;
• нормализира двигателната функция на стомашно-
чревния тракт и мускулната дейност;
• наскоро беше доказано, че играе важна роля за усвоя-
ването на калция и бъбречната функция.
Общият термин витамин К се отнася до мастноразтвори-
ми съединения (К1, К2 и К3 и др.). Това вещество може 
да се съдържа както в растителни, така и в животински 
продукти. Например, витамин К1 се синтезира в расте-
нията и се съдържа в листата им. Но въпреки факта, че 
при растителна диета в тялото ни попада достатъчно 
витамин К1, малко от него се усвоява. Затова трябва да 
се комбинира с мазнини. Витамин К2 се синтезира от 
микроорганизми (бактерии) в червата на човека, както 
и от чернодробни клетки на животни.
Кои храни съдържат коагулационния витамин?
Хранителни източници на витамин К1 са: зелена салата, 
брюкселско зеле и карфиол, спанак, коприва, целина и 
броколи, зелен чай, водорасли, шипки, овес, соя, ръж, 
пшеница, моркови, тиква, домати. В пикантните билки 
също има много от него: босилек (както пресен, така и 
сушен), мащерка, магданоз, кориандър, коприва. Въпреки 
че зелените листни зеленчуци са водещи в съдържанието 
на витамини от група К, само 10% от тях се усвояват. 
Но веществото, получено от животински продукти, се 
усвоява много по-добре.
Витамин К2 се съдържа в животински продукти (свин-
ски и говежди черен дроб, яйца, сирена, майонеза, пи-
лешко месо) и както бе споменато по-горе, се произвежда 
от бактерии. Продуктът на соята „нато” от традицион-
ната японска кухня, се смята за лидер по отношение на 
витамин К. Той се прави чрез накисване на цели соеви 
зърна. Получената маса се вари и към нея се добавят 
специални бактерии.
Те помагат да се синтезират ензими, използвани за 
намаляване на съсирването на кръвта и производството 
на витамин К и витамини от група В.
Пресните и сушените плодове с необходимия ни вита-
мин са: сини сливи, киви, боровинки, нар, авокадо.
Несъмнен плюс е, че по време на термичната обработка 
витамин К запазва своите полезни свойства, за разлика 
от другите витамини (загубата е не повече от 5%). При 
замразяване се губят около 30%. Активността му нама-
лява и при прием на аспирин.

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА СТАРАТА КОТКА
Старите котки имат нужда от 

специални грижи, за да се чувст-
ват добре и да радват стопаните си 
възможно най-дълго. При доста-
тъчно добри грижи котката може 
да доживее до около 20-годишна 
възраст, но в последните години от живота си ще изис-
ква особено внимание от стопаните си.

Старата котка прекарва почти целия си ден в сън. Тя 
предпочита тихите местенца в жилището, без шумо-
тевица наоколо и най-важното - с добър източник на 
топлина. Кухнята е едно от най-неподходящите места 
за живот на старата котка, добре е тя да е настанена в 
спалнята на стопаните.
Тъй като ставите на старата котка не са гъвкави, е ва-

жно тя да може лесно да стига до мястото си за сън, до 
котешката тоалетна, а също така до купичките с храна 
и вода. През зимата е добре старата котка да спи в бли-
зост до радиатор или до друг източник на топлина, а 
през лятото да е на място, огряно от слънцето, за да се 
топли.
Ако мястото, където спи котката, не е на пода, а на по-

високо, е добре да осигурите нещо като стълбичка, по 
която котката лесно да стига до леглото си. Не карайте 
котката да се опитва да скача от пода на перваза на про-
зореца, както го е правила на младини, тъй като може да 
падне и да се нарани.
Добре е да ограничите достъпа на котката до всички 

помещения в жилището и да ограничите пребиваването 
й само с една или две стаи. Ако котката ви страда от 
артрит, сложете няколко котешки тоалетни, за да осигу-
рите добра хигиена в дома си.
Старите котки, които имат проблеми с отделителната 

система, много страдат от това и изпитват срам, ако без 
да искат, си свършат работата извън котешката тоалет-
на. Затова са необходими няколко котешки тоалетни, 
които ще спестят на любимката ви притесненията.
Когато е будна, котката ще има нужда от много вни-

мание и галене, защото се чувства незащитена и самот-
на. Тя ще се опитва да лежи постоянно в скута ви, ко-
гато е будна, защото така ще се чувства по-сигурна. Не 
гонете котката от скута си и я галете нежно - това ще й 
помогне да се чувства по-добре.
Не изолирайте напълно старата котка от живота на 

семейството си - за нея е важно да се чувства част от 
вас. Ако тя се е разхождала на повод в младите си годи-
ни, можете да й сложите нагръдник и повод, за да не я 
изгубите, но да я гушнете и да я носите, за да се радва 
на хубавото време навън.
През нощта е възможно старата котка да мяучи сил-

но, защото се чувства изплашена. В такъв случай е до-
бре да я вземете в леглото си и да я гушнете, за да не се 
чувства самотна и беззащитна. Не е добра идея да взи-
мате нова котка, тъй като старата ви любимка ще се по-
чувства много зле от факта, че ще бъде пренебрегвана.

КОЛКО ЧЕСТО СЕ ПОЛИВАТ ТИКВИЧКИТЕ? 
Тиквичките са топлолюбив родственик на краставиците, 
но се поливат по-малко от тях, тъй като имат силни коре-
ни, които сами достигат до влагата. В самото начало на 
засаждането им те се поливат често, но по-малко, докато 
разсадът укрепне и се хване добре. Корените на тиквич-
ките са много по-силно развити от тези на краставиците 
и поради това са по-устойчиви при суша.
Към влагата, почвената и на въздуха, тиквичките са по-
чувствителни, особено след като започнат да цъфтят. При 
продължителна суша по време на цъфтежа, при прекале-
но високи температури, както и при чест дъжд цветовете 
и завръзите опадват. По тази причина са подходящи за 
отглеждане във влагоемни почви.
Тези, които искат да засадят семена 
в почвата, трябва да имат предвид че 
може да не се поливат често, тъй като 
засетите семена стигат по-дълбоко в 
земята и могат да ползват вода от по-
дълбоките слоеве на почвата.
Когато настъпи периодът на зреене, растенията трябва 
да се поливат по-често - добре е това да става един път 
седмично по 40 литра на всеки 10 кв. м. леха с тиквички.
При горещ и сух сезон водата не се налива направо в 
основата на корена.
 Прави се каналче около стъблото във форма на пръстен 
и се полива в каналчето един път в седмицата в посоче-
ното количество. В дъждовно време поливане на тиквич-
ките не е необходимо. Има и практика зеленчукът да се 
покрива с непотребни чадъри, за да не заболее следствие 
на гъбични инфекции. Когато вали, тиквичките може да 
се наторят с допълнителни дози калиеви торове.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „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                                                                                                              

Влиза един в селската кръчма и пита:
- Който го е страх от жена си, да стане прав!
Всички стават, само един седи.
- Ти защо седиш?
- Само като я спомена и ми се подкосиха краката.

Шотландец влиза в бар и си поръчва уиски.
- За пет пенса или за десет? - пита барманът.
- От какво зависи?
- Ако седнете на маса е десет, а ако пиете прав, 

е пет.
- А ако го изпия на един крак?

КАК ДА НАПРАВИМ ДОМАШЕН СОК 
ОТ БЪЗ И НЕГОВИТЕ ПОЛЗИ  

Как да направим домашен сок от бъз? Черният бъз  
цъфти през май и юни, като цветът е кичест жълто-
бял букет с приятен аромат. Тази билка е позната и 
използвана от поне 4000 години. Според известният 
български лечител Петър Димков, това е най-силната 
по въздействие билка в България, а американските 
индианци го наричат „природната аптека”.
Може би най-попу-
лярната напитка от 
черния бъз е неговият 
сок. В цветовете му 
се съдържат етерич-
ни масла, смолисти 
вещества, гликозиди, 
органични киселини 
и др. Съдържат много 
антиоксиданти, вита-
мини и фитохимикали. 
След като наберем цветове от бъз, можем да направим 
домашен концентриран сок, който да разреждаме и 
овкусяваме с различни билки и течности.
Как да съберем цветовете на бъза
Събираме само добре цъфнали стръкчета от бъза
Избиреме сух и слънчев ден и намираме възможно 
най-чистите места в природата с цъфнали цветове 
от бъз. Те трябва да са далеч от пътища и човешка 
дейност. Отрязваме внимателно стъблата с ножица 
или ги кършим с ръце, като държим цвета нагоре, за 
да не се изгуби цветния прашец.
Берем само цветове, които не са прецъфтели. Поста-
вяме внимателно в кошница, а след като ги занесем 
вкъщи, ги преглеждаме внимателно и отстраняваме 
всякакви паячета и буболечки. Не ги мием с вода.
Цветовете на бъза съдържат много витамини – 
витамин А, комплекс B-1, B-2 и B-3 и витамин С; 
биофлавоноиди, които са най-известни с антиок-
сиданта си против рак. Има противовъзпалителни 
и антибактериални свойства, а също така съдържа 
хлорогенни киселини, които могат да помогнат при 
алергии, регулират нивата на кръвната захар и имат 
слабително действие върху тялото.
Бъзът се използва от човека от няколко хилядолетия 
и е известен със своите антисептични и противо-
възпалителни свойства, а също така се ползва за 
детоксикация. Грип, бронхит, диабет, подути синуси, 
запек, ревматизъм, възпаление на ставите, дразнене 
на очите – са малка част от нещата, за които е полезен 
бъза. В комбинация с цвят от иглика, корен на тинтява, 
върбинка и киселец, бъзът се използва за поддържане 
на здрави синуси и лечение на синузит.
Чай от изсушен цвят на бъз
От векове изсушените цветове на бъза се използват 
за създаване на здравословен и възстановителен чай. 
За да приготвим чаша чай, добавяме 5 грама изсушен 
цвят от бъз в 200 мл гореща вода и оставяме да се 
запари за десетина минути. Когато приготвяме чай 
от бъз, използваме само сушените цветове. 
Ето защо трябва да се възползваме от силата на при-
родната аптека и да наберем узрели цветове от бъз 
през пролетта. От тях можем да си направим вкусен 
и полезен сок, а една част можем да изсушим за чай.
Как да направим домашен сок от бъз:
- 60 стръкчета цвят от бъз
- 2 кг захар
- 16 супени лъжици истински пчелен мед
- 8 броя лимони
Слагаме захарта в голяма тенджера и изсипваме 3 
литра вода. Загряваме котлона и след като кипне и 
цялата захар се в разтворила, отстраняваме тенджера-
та от котлона. Оставяме да изстине. Добавяме ситно 
нарязаните лимони, пчелния мед и цветовете от бъза и 
оставяме за 48 часа да престои. Внимаваме цветовете 
да са добре покрити със сиропа. Прецеждаме през 
марля и слагаме в стъклени бутилки. Стерилизираме 


