
30 март - 5 април 2020г., година (XVI), 13 /748

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

Във връзка с обявеното извънредно положение в 
страната и с оглед необходимостта от предприема-
не на спешни мерки за осъществяване на превенция 
за разпространението на корона вирусна инфекция 
(COVID-19) на територията на община Сатовча, както 
и повишения брой хора, завръщащи се от определени-
те за рискови държави Кметът на общината д-р Арбен 
Мименов издаде заповед, с която от 25 март 2020 година 
се въведе вечерен час за времето от 21:00 часа до 05:00 
часа за всички жители на община Сатовча.

  Изключение се допуска само в следните случаи:
 1. при необходимост на лицата от Спешна медицинска помощ;
 2. при мероприятия  на установена смърт;
 3. за хора, работещи на смени – при придвижването им от работно място / 

сборния пункт до дома;
Осъществяването на контрола по т . I заповедта се възлага на органите на реда 

– ПУ Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча и от 
Димитър Неделчев специалист ГЗ в Общинската администрация.

 Нарушителите ще бъдат връщани незабавно по домовете.
    Нарушителите ще се наказват с глоба в размер 20 лв.
    При повторно нарушение по т . I ще се налага глоба в размер 50 лв.
    При следващо нарушение по т . I ще се налага глоба в размер 100 лв.
Не се допуска посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на 

открити и закрити обществени места, в светлата част на деня, с изключение 
на хора пред търговските обекти, но при спазване на социална дистанция от 
минимум 1.5 метра.
Осъществяването на контрола по т. II се възлага на органите на реда – ПУ 

Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча и от Ди-
митър Неделчев специалист ГЗ в Общинската администрация..
Нарушителите ще бъдат връщани незабавно по домовете.
    Нарушителите ще се наказват с глоба 20 лв. (от 2лв. до 50лв. по закон)
    При повторно нарушение по т . II ще се налага глоба в размер 50 лв.
    При следващо нарушение по т . II ще се налага глоба в размер 100 лв.
Работното време на търговските обекти (аптеки, дрогерии, хранителни мага-

зини, промишлени стоки и др.) е определено да бъде не по- късно от 20:30 часа.
Зареждането на търговските обекти да се извършва от собственика или упра-

вителя на магазина, с цел недопускане събиране на повече от двама възрастни 
хора на открити и закрити обществени места.
Осъществяване на контрол по т. III се възлага на органите на реда – ПУ Сатов-

ча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча и на Димитър 
Неделчев специалист ГЗ в Общинската администрация.

    Нрушителите ще се наказват с глоба в размер 20 лв.
    При повторно нарушение по т.III и IV ще се налага глоба в размер 50 лв.
    При следващо нарушение по т.III и IV ще се налага глоба в размер 100лв.
Заповедта е сведена до знанието на всички заинтересовани лица за сведение 

и изпълнение. Същата е публикувана и на интернет страницата на Община 
Сатовча за по-голяма публичност.

СЪОБЩЕНИЕ   
Във  връзка  с  публикувания  на 

20.03.2020 г. от Народното събрание 
Закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение /ЗМДВИП/, 
обявено с решение на Народното събра-
ние от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 
13.03.2020 г. Ви уведомяваме, че:

I. За времето на извънредното поло-
жение всички нормативно определени 
срокове, касаещи определяне на правото 
и получаването на парични обезщетения 
при безработица спират да текат (чл. 3а, 
ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи 
да подадат документи за получаване на 
обезщетения  при безработица могат 
да се регистрират в бюрото по труда и 
да подадат документи за получаване 
на обезщетения в срок до 14 дни след 
отмяната на извънредното положение, 
като подадените в този период документи 
ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, 
ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят 
санкция поради забавяне.

 Заявления за регистрация се подават 
чрез лицензиран пощенски оператор в 
бюрата по труда или по електронен път по 
реда на Закона за електронния документ 
и електронните удостоверителни услуги 
(с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат 
да се използват електронните форми за 
подаване на заявление, чрез: 

1. Официалния сайт на АЗ; 
2. Чрез новата електронна услуга на 

АЗ и ДАЕУ; 
3. По електронна поща на ел. адрес 

на ДБТ (само за периода на извънредно 
положение за лицата, които желаят да 
ползват посредническите услуги на ДБТ).
Активирани са 6 електронни адми-

нистративни услуги на Агенцията по 
заетостта. Същите на този етап са дос-
тъпни през Единен портал за достъп до 
електронни административни услуги на 
ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/
„Безработица и насърчаване на заетост-
та“, линкът към който е: https://egov.bg/
wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment
Електронните административни услуги 

включват:
1. Приемане на заявки от работодатели 

за свободни работни места  - https://egov.
bg/wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-
b9394a7a8f88

2. Приемане на заявления и регистра-
ция на търсещи работа лица - https://egov.
bg/wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-
ad4b417a7f34

3.  Издаване 
на решения за 
прекратяване 
на регистраци-
ята на търсещи 
р а б о т а  л и ц а 
-  ht tps: / /egov.
bg/wps/portal /
egov / serv ices /
social-services/
unemployment/
d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334

4. Издаване на решения за възста-
новяване на регистрацията на търсе-
щи работа лица - https://egov.bg/wps/
portal/egov/services/social-services/
unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-
540b54a30bcb

5. Включване в обучение на възрастни 
- https://egov.bg/wps/portal/egov/services/
social-services/unemployment/530d4256-
8761-434e-a78d-b938d510708a;

6. Издаване на служебна бележка 
за удостоверяване на регистрация на 
търсещо работа лице - https://egov.bg/
wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-
841cd3ecb391

II. Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, 
регламентиран в § 5. от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗМДВИП, 
в който е посочено, че заявление по реда 
на чл. 54а, ал. 3  от КСО се подава в НОИ 
по електронен път с квалифициран елек-
тронен подпис /КЕП/ или с персонален 
идентификационен код /ПИК/, или на 
хартиен носител в съответната дирекция 
„Бюро по труда“, като за последното е 
необходимо:
На лицата, които са дошли в ДБТ да 

се регистрират като безработни с цел 
получаване на ПОБ, препоръчваме въз-
можностите: 

1) да ползват отложения срок за регис-
трация в ДБТ и подаване на заявление към 
НОИ до 14 дни след края на извънредното 
положение, като отново подчертаваме, 
че подадените в този период документи 
ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, 
ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят 
санкция поради забавяне;

2) да подадат по електронен път заявле-
ние за регистрация към ДБТ и заявление 
за обезщетение към НОИ; 

3) ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, 
да попълнят самостоятелно на хартиен 
носител заявлението за регистрация в 
ДБТ и със съдействието на помощните 
материали от таблото или присъстващ 
служител НОИ - заявлението за ПОБ 
към НОИ. Клиентите имат възможност да 

се регистрират за безплатната услу-
га sms проверка на сметка 

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня 
на своите битови клиенти, че срокът за 
заплащане на дължимата сума за консу-
мирана електроенергия, след издаване 
на фактурата за потребление, е 20 дни. 
Във всяка фактура за консумира-

на електроенергия, издавана от „ЧЕЗ 
Електро България“ АД /отдолу на фак-
турата, в секция „Важна информация“/ 
се съдържа информация за сроковете за 
плащане на дължимите суми.
При забавяне на плащането на дъл-

жими суми за консумирана електрое-
нергия клиентите на дружеството се 
уведомяват по телефон, електронна 
поща или писмо на хартиен носител.

„ЧЕЗ Електро България“ АД инфор-
мира и със sms клиенти, пропуснали 
стандартния срок за плащане на смет-
ката. Регистрация за услугата може да 
се извърши чрез еднократен sms на но-
мер 170077, със съдържание цифрите 
на клиентския номер, който може да се 
намери във фактурата за електроенер-
гия. Клиентът заплаща еднократно из-
ходящото съобщение според тарифния 
си план, без увеличение на цената. След 

регистрация провер-
ката на задължения 
се извършва с кратко 
съобщение с текст 
„smetka“ на 170077. 
Всички разходи по 
изпращане на инфор-
мативните sms-и се 
поемат от „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД. Услугата може да се 
заяви и онлайн на www.cez.bg.
Всеки клиент на „ЧЕЗ Електро Бъл-

гария“ АД има избор как да получава 
фактурата си за консумирана електро-
енергия – по пощата, на хартиен носи-
тел, до подаден от клиента адрес, като 
фактурите се доставят до 7 дни от тях-
ното издаване или по електронна поща 
до подаден от клиента актуален имейл 
адрес, след регистрация за услугата. 
Електронните фактури се доставят на 
имейла на потребителя до 24 часа след 
издаването им.
Информация, свързана с издаването 

и получаването на фактури, начини на 
доставка и възможности за плащане, 
както и за заявяване на услуги потреби-
телите могат да получат на телефонна 
линия 0700 10 010, уеб сайт www.cez.
bg, имейл info@cezelectro.bg.

Общинска администрация Сатовча 
Ви уведомява за възможностите, кои-
то предоставя „Системата за сигурно 
електронно връчване“ (е-връчване) на 
адрес: https://edelivery.egov.bg/, чрез 
която всеки от Вас може да се възполз-
ва, за да изпрати- връчи писмо, заявле-
ние, сигнал и т.н по електронен път.
Системата е разработена от Държавна 

агенция „Електронно управление“ с цел 
електронно връчване на документи меж-
ду институции, частни фирми, граждани 
и институции, граждани и фирми.
Освен връчване на документи система-

та предоставя възможност за подаване на 
заявка за извършване на услуги от опре-
делени институции. Тази система е улес-
нение за институции, граждани и юри-
дически лица, като спомага за по-бърза 
комуникация между гореизброените.
Използването на системата изисква 

регистрация и наличието на валиден 
електронен подпис или ПИК на НОИ, а 
за тези които не притежават нито едно 
от изброените могат да заявят безплатен 

електронен подпис за 1 месец на адрес 
https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/
be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe. 
Комуникацията със системата за е-връ-
чване замества класическия метод за 
препоръчана поща в съответствие с чл. 
44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона 
за електронното управление.
В настоящата извънредна ситуация 

на територията на Република България 
системата е варианта, която Общинска 
администрация Сатовча Ви препоръчва 
да използвате за комуникация и заявя-
ване на услуги към нас и останалите ад-
министративни органи в страната. 
За съдействие може да се обръща-

те към Елвер Шаматарев  на телефон 
0879 121805

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА САТОВЧА



Динамично променящата се ситуация, 
свързана с корона вируса, изисква строги 
мерки за опазване на общественото здраве 
и предпазване на  гражданите от пряката 
физическа заплаха на COVID-19. С оглед 
преодоляване на възможни затруднения 
при декларирането и плащането на данъ-
ци и осигурителни вноски, вследствие на 
въведените извънредни мерки,  Народното 
събрание прие промени, свързани с данъч-
но-осигурителните изисквания в периода 
на извънредното положение:

1. Удължаване на срока за подаване на 
декларациите за облагане с корпоративни 
данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г. 

2. Удължаване на срока за внасяне на дъл-
жимия корпоративен данък по годишната 
декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.

3. През 2020 г. задължените по ЗКПО лица 
правят авансови вноски на база прогнозната 
данъчна печалба за 2020 г., при съобразява-
не със следните особености: 

• в случай че към момента вече е подадена 
годишната данъчна декларация за 2019 г., 
корекции на размера на авансовите вноски 
до 15.04 и след това се правят с деклараци-
ята по чл. 88 от ЗКПО;

• в случай че до 15.04 не е подадена 
годишната данъчна декларация за 2019 г., 
тя трябва да се подаде до тази дата, като 
се попълни само частта от нея, в която се 
декларират авансовите вноски за 2020 г. 
Корекции на размера на авансовите вноски 
се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;

• корекциите на авансовите вноски, на-
правени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, 
се ползват след подаване на декларацията.
Посочените разпоредби са във връзка с 

обстоятелството,  че срокът за извършване 
на месечните авансови вноски за месеците 
януари, февруари, март и април и на триме-
сечната авансова вноска за първо тримесе-
чие е до 15 април, а срокът за подаване на 
годишната данъчна декларация за 2019 г., 
с която се декларира видът и размерът на 
авансовите вноски за текущата година,  е 
до 30 юни 2020 г. 
Сроковете за внасяне на авансовите внос-

ки за 2020 г. са следните:
• Месечните авансови вноски за първото 

тримесечие (януари, февруари и март) на 
2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за 
месеците от април до декември в срок до 
15 число на месеца, за който се отнасят. 
Тримесечните авансови вноски за първото 
и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 
15 число на месеца, следващ тримесечието, 
респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото 
тримесечие – в срок до 15 декември. За чет-
въртото тримесечие не се прави тримесечна 
авансова вноска.

4. Физическите лица, извършващи сто-
панска дейност като търговци по смисъла 
на Търговския закон, в т.ч. еднолични тър-
говци, както и земеделски стопани, когато 
са избрали да се облагат като еднолични 
търговци, прилагат гореописаните правила 
за авансовите вноски, като за тях срокът 
вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

5.      Удължаване на срока за деклариране 
и внасяне на данъка върху разходите по 
ЗКПО, както и на данъка върху приходите 
на бюджетните предприятия, данъка върху 
приходите от помощни и спомагателни 
дейности по смисъла на Закона за хазарта 
и на данъка върху дейността от опериране 
на кораби,  до 30 юни 2020 г.

 6. Удължаване на срока за подаване на 
годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 
юни 2020 г.

 7. Удължаване на срока до 30 юни 2020г. 

за подаване на годишната декларация 
за облагане на доходите на физическите 
лица, извършващи стопанска дейност като 
търговци по смисъла на Търговския закон, 
в т.ч. еднолични търговци, дейност като 
земеделски стопани, когато са избрали да се 
облагат като еднолични търговци, както и 
за внасяне на дължимия от тези лица данък 
по декларацията.

8. Удължаване на срока за ползване на 
5% отстъпка от дължимия данък за дов-
насяне по годишната данъчна декларация 
за облагане на доходите на физическите 
лица до 31 май 2020 г. за физически лица, 
извършващи стопанска дейност като търго-
вци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. 
еднолични търговци, както и земеделски 
стопани, когато са избрали да се облагат 
като еднолични търговци.  

9. Срокът за физическите лица, които 
не са еднолични търговци за подаване на 
годишна данъчна декларация и за внасяне 
на данъка по декларацията остава непроме-
нен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване 
на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 
31.03.2020 г.

10. По време на действие на извънредното 
положение се спира принудителното изпъл-
нение по Данъчно-осигурителния проце-
суален кодекс /ДОПК/, като за периода на 
спирането се начисляват лихви. Може да се 
извършва обезпечаване на задълженията и 
разпределение на суми по изпълнителни 
дела. По искане на длъжниците, публичните 
изпълнители може да извършват изпълне-
ние върху вземания и парични средства от 
банки, вземания от трети лица, вложени 
ценности в трезори и съдържанието в 
сейфове. Няма да се провеждат публични 
търгове и няма да се извършва въвод във 
владение.

11. По време на извънредното положе-
ние не се образуват изпълнителни дела от 
публичните изпълнители на НАП, освен в 
особено важни случаи.  
Националната агенция за приходите съ-

ветва клиентите си да отложат посещенията 
си в офис на НАП до преустановяването 
на извънредното положение, като дотогава 
използват електронните услуги, достъпни 
на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален иден-
тификационен код (ПИК) или електронен 
подпис. Структурите на НАП продължават 
да работят и да извършват административно 
обслужване на клиенти при допълнителни 
мерки за защита и постоянна дезинфекция 
на помещенията. Информация и съдействие 
можете да получите и на информационния 
телефон на НАП – 0700 18 700 от 8.30 часа 
до 18.00 часа през работните дни от седми-
цата, включително по финансови въпроси за 
бизнеса и гражданите във връзка с мерките 
срещу разпространението на корона вируса.

В Държавен вестник  бр. 28, 24.03.2020 
г., е обнародван Закон за мерките и 
действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на На-
родното събрание от 13 март 2020 г. 
Съгласно закона е предвидено, че срокът 
на валидност на личните карти и свиде-
телства за управление на моторно пре-
возно средство, който изтича в периода 
от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 
г. се удължава с 6 месеца.
В посочения срок на удължаване за лични карти ще са валидни иденти-

фикационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални 
удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно 
превозно средство, само на територията на Република България.
Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на 

български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, 
по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и 
преди изтичане на удължения 6-месечен срок.
Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и по-

стоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС 
и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на 

чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който 
срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да 
може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен 
срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното из-
вънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде 
заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължи-

телно пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може 
да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок 
след отмяната на извънредното положение.
Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взрив-

ните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на 
действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение се удължават с два месеца от отмяната му.
Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от 

граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

СПИРАТ ДА ТЕКАТ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СРОКОВЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА НА 

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
Агенцията по заетостта информира своите клиенти, че съ-

гласно Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение всички нормативно определени срокове, касаещи 
определяне на правото и получаване на парични обезщетения 
при безработица спират да текат за времето на извънредно-
то положение. Лицата, желаещи да подадат документи за 
получаване на обезщетения при безработица ще могат да се 
регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за 
получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното 
положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени 
в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.  
Агенцията по заетостта припомня, че регистрация в бюрото по труда може 

да се заяви и по пощата или по електронен път към бюрото по труда, в което 
търсещият работа желае да се регистрира по постоянен или настоящ адрес.
Агенция по заетостта продължава призива си „Останете си в къщи“! 

Н О В И Н И
30 март - 5 април 2020г., брой 13

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

МВР С ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ХОРАТА С ИЗТИЧАЩИ ДОКУМЕНТИ

Здравната каса издаде предписания на джипи-
тата за това как да бъдат изписвани скъпостру-
ващите лекарства на хронично болните заради 
създалата се  динамично променящата се епиде-
мична обстановка в страната с цел обезпечаване 
на тяхното лечение. 
Идеята е тези пациенти да не се налага да 

посещават личният си лекар и районната здрав-
на каса,  а протоколите за тези медикаменти да 
важат 1 година. 
Джипитата ще получат указания дали про-

токолите ще се удължават автоматично, или 
пациентите поне веднъж трябва да отидат при 
лекаря. Мярката е с цел лечението на пациенти-
те, които получават лекарства по протокол да не 
бъде прекъсвано. Целта е също да се ограничат 
контактите на хронично болните с хора, които 
биха били заразени с новия коронавирус. 

На медиците се дава административна възмож-
ност лекарствените продукти да са в количества 
за срок до 365 дни, но преценката за какъв срок 
да бъде издаден протокол за всеки отделен па-
циент е отговорност на съответния специалист 
или специализирана комисия.

ОБЛЕКЧАВАТ ИЗПИСВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ЗА 
ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ЗА 1 ГОДИНА

ДЕКЛАРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ



ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА ПОРЕДНОСТТА НА
ПОГАСЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ НАП    
Във връзка със запитвания за поредността на погаше-

нията на задълженията към НАП, се правят следните 
уточнения:
Редът за погасяване на задължения, регламентиран 

в чл.169 от ДОПК не е променен. При подадена вече 
декларация по чл. 92 от ЗКПО с деклариран корпора-
тивен данък и данък върху разходите, задълженията са 
вписани в данъчно-осигурителната сметка на лицето. 
Ако лицето заплати сумата към бюджета и в данъчно 

осигурителната сметка липсва друго задължение с по-
ранна дата на плащане, то сумата ще погаси съразмерно 
двата данъка, независимо от това, че срокът им на пла-
щане е 30.06.2020 г. 
Ако лицето подаде 

справка-декларация с 
дължим ДДС и след 
това преведе сумата 
по сметката за да-
нъци, тя ще погаси 
дължимото ДДС, тъй 
като е с по-ранен срок 
на плащане, а именно 
14.04.2020 г. 
Аналогично с другите задължения – ДДФЛ по Декла-

рация Образец № 6 или Декларацията по чл. 55 и чл. 
201 от ЗДДФЛ и ЗКПО, както и за следващите месеци. 
Обръщаме внимание, че на 01.04.2020 г. ще се появят 

задължения за авансови вноски, чийто срок за плащане 
е 15.04.2020 г. 
В обобщение: Остава правилото, че първо следва 

да се декларира и после да се плаща. Съветваме да 
следите справката с актуалните задължения и срокове 
за плащане в е-услугата, за да съобразите поредността 
на плащанията.

УДЪЛЖЕНИТЕ СРОКОВЕ ПО ГОДИШНОТО
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ 

В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
В Държавен вестник бр. 28 от 24.3.2020 г. е пуб-

ликуван Законът за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. С него се удъл-
жават счетоводни и данъчни срокове по годишното 
счетоводно приключване. 
Срокове за 2020 г.
Срокът за подаване на годишната данъчна деклара-

ция по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците по нея 
се удължава до 30.06.2020 г.
Срокът за подаване на годишните отчети за дей-

ността (ГОД) се удължава до 30.06.2020 г, очаква се и 
съвместна заповед на НСИ и НАП.
Срокът за подаване на годишната данъчна деклара-

ция по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея 
само за лицата, извършващи стопанска дейност като 
търговци по смисъла на Търговския закон, включител-
но едноличните търговци, както и физическите лица 
в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г. 
Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, 

ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок 
до 31.05.2020 г.
Срокът от ЗСч за публикуването на годишните фи-

нансови отчети (ГФО) се удължава до 30.09.2020 г.
Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по 

чл. 38, ал. 9, т. 2 при неосъществяване на дейност през 
2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.
През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, 

предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите 
имоти за цялата година или данъка върху превозните 
средства за цялата година.
Изчислението на авансовите вноски за 2020 г. се 

прави на база прогнозната данъчна печалба, както до 
сега, като промените са само в начина и сроковете за 
деклариране. 
През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпора-

тивното подоходно облагане се правят при условията 
и по реда на глава четиринадесета от ЗКПО, при съо-
бразяване със следните особености:

1. когато до влизането в сила на този закон е подадена 
годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите 
вноски се правят в размер съгласно декларираното; при 
необходимост лицата могат да подадат коригираща де-
кларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане;

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната 
данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се 
правят в размер съгласно декларираното;

3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната 
данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се 
декларират с образеца на годишната данъчна деклара-
ция до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част 
от нея, касаеща декларирането на 
авансови вноски за текущата година.
Одит
През 2020 г. при съставяне на го-

дишните финансови отчети за 2019 
г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от 
Закона за счетоводството може да бъдат електронни 
подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния 
документ и електронните удостоверителни услуги. 
Когато всички подписи върху годишния финансов 
отчет и одиторския доклад са електронни подписи, 
не се изисква полагането на професионалния печат на 
регистрирания одитор. В този случай върху годишния 
финансов отчет и одиторския доклад се вписва регис-
трационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 
от Закона за независимия финансов одит.
През 2020 г. срокът по:
1. член 62, ал. 3 от Закона за независимия финансов 

одит се удължава до 31 юли 2020 г.;
2. член 108, ал. 1, т. 9 от Закона за независимия 

финансов одит се удължава до 30 септември 2020 г.

рителни вноски във фонд „Безработица“ НАЙ-МАЛКО 
12 МЕСЕЦА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 18 МЕСЕЦА ПРЕДИ 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО и да имате 
регистрация като безработен в Агенцията по заетостта; 
да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или професионална пенсия за ранно пенсиониране 
в Република България, или отпусната пенсия за старост 
в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за 
която да подлежите на задължително осигуряване по 
този кодекс или по законодателството на друга държава, 
с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на 
труда. Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално 
осигуряване, ако по време на получаване на паричното 
обезщетение лицето започне да упражнява дейност - ос-
нование за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса 
за социално осигуряване или трудова дейност по законо-
дателството на друга държава, която бъде преустановена 
след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното 
обезщетение се възстановява за оставащия към датата 
на прекратяването период, ако регистрацията на лицето 
в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни 
дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регис-
трацията е направена след този срок по неуважителни 
причини, изплащането на паричното обезщетение се 
възстановява от датата на новата регистрация за остава-
щия към датата на прекратяването период, намален със 
закъснението. Разработват се промени в нормативната 
уредба, съгласно които на работодатели, които поради 
обявеното извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Кон-
ституцията на Република България, със своя заповед или 
със заповед на държавен орган са преустановили рабо-
тата на предприятието, на част от предприятието или на 
отделни работници и служители, могат да се изплащат 
компенсации за запазване на заетостта на работниците 
и служителите в предприятието след прекратяване на 
извънредното положение.

Въпрос: Здравейте, мога ли получавам обезщетение 
от бюрото по труда само по основния си трудов до-
говор, ако работя на втори на 2 часа?
Отговор на МТСП: Следва да имате предвид, че за 

да получавате обезщетение за безработица трябва да 
отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, 
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате 
внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 
месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате 
регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; 
да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или професионална пенсия за ранно пенсиониране 
в Република България, или отпусната пенсия за старост 
в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за 
която да подлежите на задължително осигуряване по 
този кодекс или по законодателството на друга държава, 
с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на 
труда. Съгласно чл. 54 б, ал.6 от Кодекса за социално 
осигуряване, лицата, наети на работа на непълно работно 
време в срока за изплащане на паричното обезщетение 
и получаващи възнаграждение по-малко от минимална-
та работна заплата, установена за страната, получават 
обезщетение за безработица в размер 50 на сто от пола-
гащото им се парично обезщетение за оставащия период 
на изплащането.

НОИ ЩЕ ПРЕИЗЧИСЛИ СЛУЖЕБНО ПЕНСИИТЕ 
НА ОКОЛО 258 000 РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ
Законът за мерките и действията по време на извън-

редното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в „Държавен 
вестник“ с дата 24.3.2020 г. Според предвиденото със 
закона ще бъдат преизчислени по служебен ред личните 
трудови пенсии на около 258 000 работещи пенсионе-
ри, които имат придобит осигурителен стаж след 31 
декември 2018 г.
Преизчисляването ще се извърши: считано от 1 ап-

рил 2020 г.; само с осигурителен стаж, придобит след 
пенсионирането, съответно - след последното преизчис-
ляване на пенсията; съобразно осигурителните данни, 
постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се 
лица, включително и за месец март 2020 г., които следва 
да постъпят в информационната система/регистрите на 
Националния осигурителен институт (НОИ) най-рано 
в края на април 2020 г. Обработката ще се осъществява 
поетапно при спазване на установения в Кодекса за 
социално осигуряване 4-месечен срок.
За извършеното преизчисляване НОИ ще постанови 

разпореждания, които ще бъдат изпращани на лицата с 
препоръчана поща с обратна разписка, а също така ще 
бъдат достъпни чрез електронната услуга „Справка за 
издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на 
сайта на института от 1 юни 2020 г.
Пенсиите на пенсионерите, които са подали заявления 

за служебно преизчисляване на пенсиите им през 2019 
г. (91 129 лица), както и тези, които са поискали такова 
преизчисляване в периода от началото на 2020 г. до въ-
веждане на извънредното положение на 13 март (56 591 
лица) т.г. ще бъдат преизчислявани, съгласно заявеното 
от лицата, тоест от първо число на месеца, следващ ме-
сеца на подаване на заявлението в съответната година.
С оглед на това, пенсионерите трябва да имат пред-

вид, че от 24 март 2020 г. в приемните на НОИ няма 
да бъдат приемани заявления на хартиен носител за 
преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или 
осигурителен доход, придобити след пенсионирането 
(заявления образци УП-26 и УП-26.1).

Според новия закон експертните решения на ТЕЛК 
и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане, при които срокът 
на инвалидност изтича по време на действие на закона, 
ще бъдат с продължено действие до два месеца след 
отмяната на извънредното положение. Във връзка с 
това, НОИ ще измени служебно срока на отпуснатите 
на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за 
чужда помощ съобразно продълженото действие на 
експертните решения.
Считано от 24 март т.г. подаването на документи, свър-

зани с отпускане и изплащане на паричните обезщете-
ния за безработица на хартиен носител, ще се извършва 
в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ). В НОИ ще се 
приемат само документи, подадени по електронен път 
с квалифициран електронен подпис или с персонален 
идентификационен код (ПИК), издаден от Националния 
осигурителен институт. Подадените на хартиен носител 
в ДБТ документи, заедно с приложенията към тях, ще 
бъдат изпращани в териториалните поделения на НОИ 
от съответното ДБТ чрез Системата за електронен обмен 
на съобщения (СЕОС) или чрез Системата за сигурно 
електронно връчване (ССЕВ) в края на всеки работен 
ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.
За периода на въведеното от 13 март 2020 г. извън-

редно положение, но за не повече от 3 месеца, НОИ ще 
превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход 
за месец януари 2020 г., за осигурени лица. Правоима-
щите осигурители предстои да се определят с акт на 
Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков 
път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни 
въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта 
писмена информация. Средствата са за сметка на фонд 
„Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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До 31-ви март: ЗДДФЛ
ЗКПО
1. Подаване   на   годиш-

на   данъчна   декларация   и   
внасяне   на   дължимия   го-
дишен корпоративен данък 
за предходната година.

2. Подаване  на  годишната  
данъчна  декларация  и  вна-
сяне  на  дължимия  данък  за
предходната година от бюджетните предприятия.
3. Подаване  на  годишната  данъчна  декларация  и  

внасяне  на  дължимия  данък  за предходната година 
от лицата, извършващи морско търговско корабопла-
ване, които за дейността си от опериране на кораби 
вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху 
дейността от опериране на кораби.

4. Подаване  на  годишната  данъчна  декларация  и  
внасяне  на  дължимия  данък  върху
помощните и спомагателните дейности по смисъла 

на Закона за хазарта за предходната година от органи-
заторите на хазартни игри.

5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за 
предходната година
До 10-ти април:
ЗКПО
Деклариране  на  направените  залози  и  данъка  от  

организатори  на  хазартни  игри  и  от оператори на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга  
за проведени  през
предходния месец хазартни игри, при които зало-

гът за участие е чрез цената на телефонна или  друга  
електронна  съобщителна  услуга.  Внасяне  на  този  
данък  от  операторите  на телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга.

 До 14-ти април:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец 
март 2020 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 МАРТ и АПРИЛ 2020г.

Въпроси: Бих искала да попитам колко време 
след получаване на обезщетение за безработица 
имам право на повторна регистрация в бюрото 
по труда с право на обезщетение за безработица. 
Питането ми е относно оставането без работа 
и доходи при въведеното извънредно положение.
Отговор на МТСП: Във връзка с правото за по-

лучаване на обезщетение за безработица следва да 
имате предвид, че за да получавате обезщетение за 
безработица трябва да отговаряте на следните изис-
квания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване): да имате внесени или дължими осигу-



РАЗЯСНЕНИЯ ОТ НАП ОТНОСНО
ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС    
В Правилникa за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за данък 
върху добавената стойност, обнародван в бр. 
25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, 
свързани с измененията и допълненията в 
Закона за данък върху добавената стойност 
(ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. 
на ДВ, както следва:

• Във връзка с въведения със закона режим 
складиране на стоки до поискване в правилника са 
предвидени образци на електронни регистри, които се 
водят от лицата, прилагащи режима, както и изисква-
нията за структуриран формат, в който тези регистри да 
бъдат предоставяни при поискване от орган на НАП. В 
електронните регистри лицата отразяват операциите, 
свързани с режим складиране на стоки до поискване 
с определени кодове. Определени с правилника данни 
от електронните регистри следва да бъдат отразени в 
отчетните регистри – дневник за продажбите и дневник 
за покупките. Предвидено е тези данни да не се отразя-
ват в справка–декларацията за данъка върху добавената 
стойност. Операциите, свързани с режима, които са от-
разени в дневник за продажбите, се отразяват във VIES-
декларацията с код на операции по режим складиране 
на стоки до поискване – 1, 2 или 3, като се посочва и 
идентификационният номер на лицето:

- за което са предназначени стоките под този режим;
- за което са били предназначени стоките под този ре-

жим при връщане на стоките на територията на страната;
- за което стоките са били първоначално предназначе-

ни, както и на заместващото лице;
- за което са предназначени стоките под този режим, 

деклариран в предходен данъчен период на изпращане 
или транспортиране на стоки при грешно посочен иден-
тификационен номер по ДДС на лицето (грешният), 
съответно коректният такъв.
С преходните разпоредби е предвидено, че когато 

регистрирано лице, което през данъчен период (месец 
януари, февруари, март и/или април 2020 г.) е изпратило 
или транспортирало стоки под режим на складиране на 
стоки до поискване от територията на страната до тери-
торията на друга държава членка и/или когато през този 
период е настъпила промяна, включително замяна на 
лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, и не е декларирало 
същите в данъчен период (месец януари, февруари и/или 
март 2020 г.)  декларира тези прехвърляния и промени 
в данъчен период - април като попълва раздел „Г“ на 
VIES-декларацията
В тази връзка са предвидени изменения в ППЗДДС 

за подаване на файловете за СД за ДДС, дневник за 
покупките, дневник за продажбите, съответно на VIES-
декларацията.
Във връзка с въвеждането на режим складиране на 

стоки до поискване Национална агенция за приходите 
ще актуализира информационната си система за прием 
на данни за СД за ДДС и VIES-декларация, съгласно 
измененията в правилника.
През месец април НАП ще предостави и обновена 

версия на клиентския софтуер за генериране на отчетни 
регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-
декларация.
Важно:
Промените в правилата за валидация на файловете за 

СД за ДДС, дневник за покупките и дневник за продаж-
бите не засяга структурата на файловете. Има промяна 
в структурата на файла за VIES-декларацията.
Промените при прием на СД за ДДС, дневник за по-

купки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще 
се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г. (т.е. от 
01.05.2020 г.).
Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използва-

те режима складиране на стоки до поискване, тогава не е 
необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за 
генериране на СД за ДДС, дневници и VIES-декларация. 
НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, 
както и до момента.
Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на 

стоки до поискване е необходима промяна в използвания 

от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници 
за покупки и продажби и VIES-декларация.
Електронните регистри по чл. 113 г, ал. 1 и ал. 2, ко-

ито са задължени да водят  лицата, ще се подават при 
поискване от орган по приходите в структури-
ран формат, определен в Приложение №41 по 
електронен път или на електронен носител при 
условията и по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (за тях няма да се използва 
Портала за ел. услуги на НАП).

• Предвидени са правила за доказване облага-
нето на вътреобщностното придобиване в друга 
държава членка, където стоките пристигат или 

превозът им завършва, в случаите когато лицето, извър-
шило изпращане или транспортиране на стоки в рамки-
те на неговата икономическа дейност от територията на 
страната до територията на друга държава членка, не е 
регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. 
Съответно е въведен и ред за корекция.

•  Предвидено е, че за начисления данък за направени 
последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, 
включително недвижими имоти, различни от сграда, 
и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, 
за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 
5-годишен срок корекциите се извършват за остатъка от 
годините на 20-годишния, съответно 5-годишния срок.

•  Предвидено е задължението за уведомяването по 
чл. 131г, ал. 3 от закона да се извършва по електронен 
път при условията и по реда на Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата 
доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, 
ал. 6, т. 1 или 2 от закона.

• При подаване на заявление за регистрация по ЗДДС 
е предвидено изискване за лицата, извършващи едно-
родна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти 
от две или повече свързани лица или лица, действащи 
съгласувано, да подават справка за облагаемия оборот.

• При подаване на заявление за дерегистрация по 
ЗДДС на лицата, установени в друга държава членка, 
които са регистрирани по този закон във връзка с из-
вършвани вътреобщностни придобивания на стоки на 
територията на страната при условията на режим скла-
диране на стоки до поискване или верижни доставки 
е предвидено изискване същите да представят справка 
за последните 12 месеца преди текущия месец за из-
вършените облагаеми вътреобщностни придобивания.
Следва да се има предвид, че посочените по-горе 

промени са част от измененията в ППЗДДС, които 
НАП счита за по-съществени и които биха засегнали 
по-широк кръг от данъчно задължени лица.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

10 БИЛКИ ЗА ПО-СИЛЕН ИМУНИТЕТ  
Трябва да се погрижим за иму-
нитета си. Ако се доверявате 
на природата повече, отколкото 
на лекарствата, вижте кои са 
най-добрите билки за по-силен 
имунитет.
• Бъз
Бъзът е Супермен в битката 
с настинките и грипа. Бъзът 
повишава имунитета, бори се с 
възпалението, когато сме болни, 
справя се с високата температура 
и е подходящ при инфекции на 
горните духателни пътища.
У нас е много популярна лечебната отвара от бъз . Тя 
се приготвя като почистите плодчетата на бъза и леко 
ги притиснете с вилица. В стъклен съд слагате ред пло-
дове от бъз, ред захар, докато се напълни. Най-отгоре 
трябва да има захар. Затворете буркана и оставете за 3 
седмици на тъмно място. След това прецедете и пийте 
сока по 1 с.л. на гладно за по-добър имунитет.
• Ехинацея
Ехинацеята е билка, която успешно подсилва имуни-
тета и се бори със заболявания на горните духателни 
пътища. От нея можете да си направите ароматен чай. 
Смята се, че ехинацеята може да се взима за превенция, 
но и за лечение на грип, така и при настинка. Някои 
дори използват отвара от ехинацея за гаргара при 
болки в гърлото.
• Гинко билоба
Гинко билобата е билка, позната повече за подобрява-
не на паметта. Всъщност обаче Гинко билобата може 
да подсили и имунитета. Тя съдържа антиоксиданти, 
които пазят тялото ни от вредните свободни радикали.
• Котешки нокът
Билката котешки нокът се използва по-често за ле-
куване на стомашни проблеми. Оказва се обаче, че тя 
може да повиши защитните сили на организма, освен 
това помага при ускорен пулс и проблеми с кръвното 
налягане.
• Астрагалус (Клинавиче)
Астрагалуст е билка, позната още с името Клинавиче. 
Тя подсилва имунитета по естествен начин, като в в 
същото време регулира храносмилането. Освен това 
Астрагалусът е диуретик и помага за извеждане на 
излишната вода от организма. Астрагалусът е билка, 
използвана в Китай векове наред. Може да се намери 
в аптеките под формата на прах или листа.
• Куркума
Активното вещество в куркумата се нарича куркумин. 
Куркуминът повишава до 3 пъти нивата на протеин в 
тялото, наречен кателицидин. Кателицидинът подсилва 
защитните сили на организма ни.
• Женшен
Смята се, че редовният прием на женшен подсилва 
имунитета. Освен това женшенът се бори успешно 
срещу инфекции на дихателните пътища. Пийте чай 
от женшен, когато сте настинали и ще оздравеете по-
бързо.
• Зелен чай
Зеленият чай е чудото за сваляне на килограми, в което 
мнозина се кълнат. Освен това се оказва, че редовната 
консумация на зелен чай повишава имунитета. Зелени-
ят чай съдържа антиокксиданти, които неутрализират 
свободноте радикали и има пречат да навредят на 
имунната система.
• Карамфил
Повечето познават карамфила като подправка, но той 
всъщност е билка, която подсилва имунитета. Силното 
антибактериално действие на чая от пъпки на карам-
фил го превръща в основен враг на настинката и грипа.
• Мащерка
Мащерката е сред най-популярните и използвани 
билки у нас. Редовното пиене на чай от мащерка по-
вишава защитните сили на организма. Освен това чаят 
от мащерка се препоръчва при кашлица и възпалено 
гърло. Ако имате влажна кашлица например, това е 
най-подходяшият чай за вас.

 „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                                                                                                              

Студент се явява на изпит по история.
Тегли си билет и му се пада да говори за Левски. 

Студентът сяда при професора и започва:
- Левски е най-добрият футболен отбор в Бъл-

гария....
Професорът гневно го прекъсва, пише му двойка 

и го изгонва от залата.
На излизане, студентите, които чакат отвън питат:
- Труден ли беше изпита?
Студентът:
- Абе, елементарен, обаче вътре всички са ЦСКА-ри.

Вчера в банката влязоха петима с маски. Голяма 
паника настана докато разберем че е обир!

ЩРУДЕЛ С ЯБЪЛКИ, СТАФИДИ И ОРЕХИ
Необходими продукти:
-  12 бр. фини кори
- 100 г златни стафиди 
- 1/3 ч.ч захар
- ½ ч.ч орехи
- 1 пакетче канела
- 16 – 17 с.л олио
- 1 кг ябълки
- 4 с.л галета
Начин на приготвяне:Голяма тава намазваме с 2 с.л. 

олио с помощта на силиконова четка. В купичка слагаме 
захарта и канелата и разбъркваме с лъжица. Смиламе 
орехи с помощта на машинка. В друга купичка смесваме 
златните стафиди и смлените орехи и разбъркваме с 
лъжица. Обелваме ябълките от кората и почистваме от 
семките. Настъргваме ябълките с едрото ренде в тава. 
Отцеждаме сока от ябълките леко и ги объркваме с 
галетата, за да не са много мокри. Разгръщаме корите 
за баница и си отделяме 6 по 2 бр. В две от корите на-
ръсваме с ябълки равномерно. После ръсим със захар и 
канела. След това ръсим с орехи и стафиди. Най-отгоре 
за завършек ръсим с по 2 с.л олио. Навиваме на руло. 
Така процедираме докато свършат продуктите. Редим 
рулата едно до друго в тавата. Отгоре ръсим с 2-3 с.л 
олио. Печем в загрята на 180 градуса фурна до готов-
ност. Режем рулата като поизстинат с остър нож


