
14 - 20 декември 2020г., година (XVI), 50 /785

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

Въпреки трудното време и тежките дни, в които живеем свързани с разпространението на 
COVID-19 на територията на община Сатовча, страната и целия свят, да бъдем заедно и да си 
помагаме, както и досега. Нека доброто продължи и се включим в  инициативата  на Общинска 
администрация – Сатовча за  набирането на средства за деца сираци и деца с увреждане до 16 
годишна възраст от общината.
Пандемията определено промени хората и света около нас. Всички ние разбрахме, че не трябва 

да приемаме всичко за даденост, че от нас самите зависи не само нашият живот, но и живота на 
нашите близки, приятели и познати.
Може би по-осъзнато разбрахме, че сме зависими един от друг, не само, че може да се заразим един 

от друг, но и че трябва повече от всякога да си помагаме един на друг, да проявим повече разбиране 
към проблемите на хората, да си помагаме в трудни моменти, да бъдем заедно и в добро и лошо.
Тази кампания ще бъде различна, без организиране на масови мероприятия, но всеки желаещ 

да бъде част от инициативата може да дари средства всеки делничен ден в сградата на Общинска       
администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка: 

Търговска банка Д-АД IBAN: BG98DEMI92408400043012
Код на вид плащане: 445100 BIC: DEMIBGSF

Както всяка година като инициатор на кампанията призовавам всеки, който има възможност да 
помогне, да бъде част от инициативата, да бъде съпричастен в каузата, за да успеем и тази година 
да зарадваме домовете на тези от нас, които имат най-голяма нужда, както от морална, материална, 
така и от парична подкрепа. Да бъдем отново причината, тези семейства да бъдат по-спокойни за 
утрешният ден, да стоплим сърцата и душите им.
Да бъдем заедно и в трудните моменти! Включете се в инициативата!
Бъдете благодетел! Бъдете част от доброто!

Сатовча, декември 2020 година
Д-р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча

трудното времее и тежежките дни в които живеем сввързанни с разпростран

 

Критерии за отпускане на месечната це-
лева помощ:

• детето не посещава училище/детско заведе-
ние поради въведени ограничения във връзка с 
извънредното положение или извънредната епи-
демична обстановка;

• детето не е настанено извън семейството по 
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

• двамата или единият от работещите родите-
ли, или родител, отглеждащ сам дете, не може 
да извършват дистанционна работа от вкъщи и 
нямат възможност да ползват платен отпуск или 
не получава парично обезщетение за временна 
неработоспособност;

• двамата или единият от родителите, или ро-
дителят, отглеждащ сам дете, са останали без ра-
бота, но нямат право на обезщетение за безрабо-
тица или размерът на получаваното обезщетение 
е по-нисък от определения доходен критерий;

• двамата или единият от родителите, или ро-
дителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуря-
ващи се лица, които не могат да упражняват за-
нятието си поради въведените ограничения във 
връзка с извънредното положение или извънред-
ната епидемична обстановка;

• двамата или единият от родителите, или ро-
дителят, отглеждащ сам дете не получават обез-
щетение за бременност и раждане.

• средномесечният доход на член от семей-
ството за месеца, в който в училището/детското 
заведение са въведени ограничения е по-нисък 
или равен на 150% от  минималната работна за-
плата.
Размер на помощта:
Размерът на помощта се определя от броя на 

децата, както и от броя на работните дни, в които 
децата не посещават училище/детско заведение, 
както следва:

1. При въведени ограничения в училище/детско-
то заведение за срок над 10 работни дни от месеца:

- за семейства с едно дете размерът на помо-
щта е равен на размера на месечната минимална 
работна заплата (610 лв. за 2020 г.)

- за семейства с две и повече деца размерът на 
помощта е равен на 150 на сто от размера на ме-
сечната минимална работна заплата (915 лв. за 
2020 г.). 

2. При въведени ограничения в училище/дет-
ското заведение за срок от 6 до 10 работни дни 
от месеца:

- за семейства с едно дете размерът на помо-
щта е 305 лв. за 2020 г.

- за семейства с две и повече деца размерът на 
помощта е 457,50 лв. за 2020 г. 

3. При въведени ограничения в училище/дет-
ското заведение за срок до 5 работни дни от ме-
сеца:

- за семейства с едно дете размерът на помо-
щта е 152,50 лв. за 2020 г.

- за семейства с две и повече деца размерът на 
помощта е 228,75 лв. за 2020 г. 
Размерът на помощта се определя за всеки ме-

сец поотделно съобразно броят на дните, в кои-
то в училището/детското заведение са въведени 
ограничения във връзка с извънредното положе-
ние или извънредната епидемична обстановка, 
но не повече от броя на дните, в които работе-
щият родител ползва неплатен отпуск.
Как се кандидатства за отпускане на по-

мощта:
Месечната целева помощ се отпуска въз осно-

ва на заявление-декларация подадено в Дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-
късно до края на месеца, следващ месеца, за който 
в училището/детското заведение са въведени огра-
ничения във връзка с извънредното положение или 
извънредната епидемична обстановка, към което 
се прилагат и необходимите документи:

1. Документи за брутните доходи на родите-
лите за месеца, в който в училището/детското 
заведение са въведени ограничения във връзка с 
извънредното положение или извънредната епи-
демична обстановка от:

• трудови правоотношения и/или приравнени 
на тях правоотношения;

• извършване на услуги с личен труд;

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ
ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА    

• дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
• стипендии;
• други доходи
2. Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят 

е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа 
от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава 
парично обезщетение за временна неработоспособност или бре-
менност и раждане;

3. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава 
училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група пора-
ди въведените ограничения във връзка с извънредното положение 
или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази 
информация не се предоставя по служебен ред);

4. При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ мо-
гат да изискват и други документи.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна 

целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от 
работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, 
раздел «Коронавирус COVID-19» - «Инструкция за ползване на 
електронни административни услуги в условията на извънредно 
положение» - електронна услуга № 26.

На 4 декември 2020 година 
се проведе заседание на Об-
щински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- Общинска програма за 

енергийна ефективност 2021 
– 2030 г.

- актуализация на Програма-
та за управление и разпореж-
дане с имотите – общинска 
собственост, в община Сатов-
ча през 2020 г. година, приета 
с Решение № 44 от 24.01.2020 
година на Общински съвет – 
Сатовча.
Общинският съвет – Сатов-

ча, даде съгласие:
- за отпускане на финансова 

помощ на Многопрофилна 
болница за активно лечение 
„Иван Скендеров“ – ЕООД, 
град Гоце Делчев в размер на 
5 000 лв.;

- изплащане на допълнител-
ни възнаграждения за постиг-
нати резултати на кметовете 
на кметства в община Сатовча 
за 2020 г.;

- за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за от-
даване под наем на общински 
терени – петно № 1 и петно 
№ 2 за разполагане на пре-
местваеми временни търгов-
ски обекти в село Боголин;  

- за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на об-
щински терен петно № 20 за 
разполагане на преместваем 
временен търговски обект в 
тротоарното пространство 
пред УПИ XVII – 564, кв. 16 
по плана на село Слащен;

- за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за 
продажба на УПИ IX от кв. 37 
по плана на село Ваклиново, 
с площ 450 кв. м с начална 
тръжна цена 5 000 лв.;

- за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване 
за продажба на сграда – ту-
ристическа база, находяща 
се  в  местността  Плетен-
ски чарк, землище на село 
Плетена, с начална тръжна 
цена 127 000 лв.;

- за кандидатстване за от-
пускане  на  безвъзмездна 
финансова помощ от Пред-
приятието за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) 
към Министерството на окол-
ната среда и водите за изграж-
дане на обект „Реконструкция 
на пречиствателна станция за 
питейни води (ПСПВ) Сатов-
ча“ село Сатовча;

- за освобождаване от наем 
на засегнатите от ограничи-
телните мерки, въведени от 
министерството на здраве-
опазването срещу разпрос-
транението на коронавирус-
на инфекция, наематели на 
обекти и терени, общинска 
собственост, на територията 
на община Сатовча;

- за учредяване на възмездно 
право на прокарване на възду-
шен кабел 20 kV през имоти 
№ 069016, 077013, 076003, 
076004, 076006, 000155 и 
000162 – общинска собстве-
ност, и възмездно право на 
прокарване на подземен кабел 
20 kV, през имоти № 076006 
и 076004, и отстъпено право 
на строеж върху имоти № 
069016 – 16 кв. м, № 076003 
– 4 кв. м и № 076006 – 4 кв. м 
за изграждане на ел. стълбове 
в землището на село Долен, 
община Сатовча.
Общинският съвет опре-

дели:
-  месечна наемна цена за 

ползване под наем от страна 
на общината на частни позем-
лени имоти с пл. № 786 и 787, 
кв. 35 по плана на село Кочан, 
отредени за футболно игрище, 
собственост на Али Юмеров 
Скендеров.

.: 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 80



Жена мечтаЖена мечта

Н О В И Н И
14 - 20 декември 2020г., брой 50

14 Декември 2020 година, Понеделник,
Имен ден празнува Снежана
На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят името Снежана 

(означава бяла чиста, от сняг) Снежа, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка. 
15 Декември 2020 година, Вторник,
Международен ден на чая 
От 2005 година насам, редица държави, 

производителки на чай, измежду които 
Бангладеш, Непал, Индонезия, Виетнам, 
Кения, Малави, Малайзия, Уганда, Индия 
и Танзания, отбелязват Международния 
ден на чая. Целта на този ден е да се 
привлече вниманието на обществото към 
проблемите, свързани с производството му 
и неговата търговия. Няколко любопитни 
факти за чая. Чаша черен чай, съдържа по-
ловината количество кофеин, което се съдържа в чаша кафе. • Добавянето на 
мляко към чая, всъщност го прави по-силен. • Чаят е втората по-популярност 
напитка в света, след водата. • Всеки ден, средно 2 милиарда жители на Земята 
пият чай. • Чаената торбичка е била изобретена в началото на 20-ти век, по 
случайност. • Всеки англичанин консумира над 4 килограма чай годишно. • 
Една трета от световния добив на чай се добива в Индия. • Основния конкурент 
на Индия в производството на чай е Шри Ланка. • Обучението за извършване 
на традиционната, японска, чаена церемония продължава три години.

16 Декември 2020 година, Сряда,
Национален празник на Казахстан

 Националният празник на страната е Денят на независимостта /1991/.
18 Декември 2020 година, Петък,
Международен ден на мигранта
Обявен от Общото събрание на 

ООН на 4 декември 2000 г. по пред-
ложение на Икономическия и соци-
ален съвет на ООН (ИКОСОС). На 
18 декември 1990г. е приета Меж-
дународна конвенция за защита на 
правата на работниците - мигранти 
и на членовете на техните семейства.

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

Живял един възрастен мъдрец, който винаги 
бил усмихнат, весел и добронамерен. Той ус-
пявал да остане такъв, дори и когато някой го 
обидел. Учениците му много искали да са като 
него, но не знаели какъв е ключът към доброто 
му настроение. Веднъж един все пак се престра-
шил и го попитал:

- Учителю, с всеки изминал ден ти си по-ус-
михнат и по-спокоен от предния. Кажи ми как 
успяваш да си толкова щастлив винаги!

- Ще ти разкрия как успявам да запазя само-
обладание, но първо искам от теб да донесеш 
ябълки и един голям чувал-заръчал мъдрецът.
Ученикът изпълнил заръката и след малко се 

появил пред своя учител с всичко, което било 
нужно. Тогава мъдрецът отново му дал насоки:

- Виждаш ли тези плодове? Искам от теб всеки 
път, когато някой те ядоса, да издълбаваш името 
му върху някоя от ябълките и да я поставяш в 
торбата. Освен това трябва да носиш чувала 
навсякъде със себе си.
Ученикът доста се учудил от желанието на 

стария си учител, но знаел, че неговите заръки 
никога не са случайни, ето защо приел да следва 
указанието му. След една седмица той се върнал 
при мъдреца. Бил намръщен и видимо изтощен.

- Е, как мина седмицата ти? -попитал старецът.

- Преживях кошмарни дни. След като имах 
спречквания с няколко души, трябваше да 
напълня чувала с ябълки, а после да разнасям 
тежкия товар навсякъде с мен.
Тогава учителят се усмихнал и разяснил:
- Виждаш ли? Така е и с душата ти. Когато 

всеки път някой те обиди и ти допуснеш обидата 
да достигне до нея, след това я разнасяш като 
тежест със себе си. Малко по-малко тази жест 
започва да те мачка и да съсипва живота ти.
Но когато ти не допускаш обидите да достигнат 

душата ти и просто ги оставиш да минат покрай 
ушите ти, ти става леко на сърцето и виждаш 
колко хубав е всъщност животът. Аз следвам 
този принцип от години и именно заради него 
успявам винаги да съм усмихнат.

ПРИТЧА ЗА ЧУВАЛА С ЯБЪЛКИ

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 11.12.2020 г.
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Всички родители, които са безработни, 
или такива, които искат да постъпят от-
ново на работа след първата или втората 
година от периода на майчинството, биха 
могли да кандидатстват за осигуряване на 
детегледачка за своите деца.
Проектът „Родители в заетост“ на Аген-

цията по заетостта е удължена до 2023 го-
дина. За целта е отпуснато допълнително 
финансиране от 15 млн. лв. До настоящия 
момент 5429 семейства са се възползвали 
от услугата или я ползват в момента.

65 млн. лв. е общият ресурс на програмата. Към днешна дата са сключе-
ни договори за осигуряване на детегледачи в размер от близо 54 млн. лв. 
Средствата са осигурени по Оперативната програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“.
Семействата могат да наемат детегледач до 18 месеца. Без проблем това 

може да бъде техен близък или роднина, който е регистриран в Бюрото по 
труда. Родителите на дечица до 5-годишна възраст, които пък не са били 
записани на ясла или детска градина, могат да получат детегледач за до 8 
часа на ден.
До 4 часа на ден е периодът, от който хората с три или повече деца на 

възраст до 12 години, записани на детска градина или училище, могат да се 
възползват от услугите на детегледач.При условие, че майката или бащата на 
децата са безработни, наложително е да те започнат работа до четири месеца 
след одобрение от програмата.
Кандидатстването става по настоящ или постоянен адрес със записване в 

бюрата по труда. Повече информация, както и списък с документите, които 
са необходими, може да бъдат намерени на адрес:

 https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/.
.

СЕМЕЙСТВАТА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ
ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ДО 2023 ГОДИНА    



(РЗОК) по местоживеене  (постоянен или временен 
адрес) в определени пунктове за това. Те се основно в 
клоновата мрежа на Банка ДСК.
На интернет страницата на НЗОК в меню „За граж-

даните“ – линк „Издаване на ЕЗОК“  е предоставена 
възможност заявленията за издаване на ЕЗОК да се 
разпечатат. Там са публикувани и „Указания за попъл-
ване на заявлението“, както и „Списък с пунктовете за 
приемане на заявления за ЕЗОК“.

 Въпрос: Здравейте, имам проблем със здравната 
ми книжка. Свършиха страниците, където зъболе-
карите записват извършените от тях манипула-
ции. Доколкото знам в този случай се добавя някаква 
притурка. За тази година съм използвал само една 
манипулация чрез здравната каса, съответно това 
ми е записано на последната страница в книжката. 
Сега се налага и друга, при друг стоматолог. Посе-
тих Ваш офис във ххх от там ми казаха, че няма 
как да сложат притурка на книжката тази година, 
да съм чакал следващата година.
Въпросът ми е, как да си използвам останалите 

манипулации, след като ми отказвате да ми доба-
вите въпросната притурка?
Отговор от НЗОК: Няма основание да Ви бъде 

отказано издаването на притурка към здравноосигу-
рителната Ви книжка. Съгласно чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от 
Националния рамков договор за денталните дейности 
2020-2022 г., при изчерпване на страниците в здрав-
ноосигурителната книжка се използва допълнителен 
лист – притурка към нея по образец.
Националната здравноосигурителна каса отпечатва 

притурката и я предоставя на задължителноосигуре-
ното лици чрез РЗОК след представяне на книжката 
и на последната заверена притурка в случаите, когато 
има издадена такава.

Въпрос: Аз съм онкоболна искам да си направя 
сцинтигравия на костите без направление.
Отговор от НЗОК: Не пишете дали сте диспан-

серизирана, каква е диагнозата, и защо се налага да 
заплатите изследване, което НЗОК покрива. НЗОК 
заплаща за сцинтиграфия по Амбулаторна процедура 
№ 35 „Сцинтиграфски изследвания“ и Вие не заплаща-
те за извършените дейности, ако имате направление.
Направление бл. 8 А може да бъде издадено от: лекар 

специалист от извънболничната медицинска помощ, 
лечебно заведение за болнична помощ, Комплексен 
онкологичен център.   
За цената на изследването „на частно“, не можем да 

Ви дадем информация. Зависи какъв е ценоразписът 
на съответното лечебно заведение.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
14 - 20 декември 2020г., брой 50

УДЪЛЖЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ГОДИШНОТО 
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2020 Г.  
В  ДВ  бр .  1 0 4  от 

08.12.2020 г. е публи-
куван ЗИД на ЗДДС, с 
който се въвеждат и до-
пълнения и изменения и 
в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗСч.
В хода на съгласуване 

на промените по предло-
жение на Асоциацията на 
счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) 
се прие удължаване на сроковете за подаване на го-
дишните данъчни декларации (ГДД) на задължените 
лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ, 
както и за внасяне на съответните данъци. Във връзка 
с това се прие и промяна, свързана с началния срок за 
подаване и плащане на годишните данъци - от 1 март 
за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените 
на тях лица по ЗДДФЛ. Удължени са и сроковете по 
ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети. 
Нов срок от 1 март до 30 юни за подаване на ГДД
От 1 март до 30 юни е срокът за:
• Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и 

плащане на данъците по тях;
• Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 

ЕТ и регистрираните земеделски стопани и плащане 
на данъците по тях.
Промяната се отнася, както за годишните данъчни 

декларации за 2020 г., така и за следващите години. 
Непроменен остава срокът 30 април за подаване на 

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица (без ЕТ 
и регистрираните земеделски стопани).
Относно отстъпката от годишния данък за 

довнасяне по ЗДДФЛ
Лицата, които подадат годишната данъчна декла-

рация по ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по 
електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка 
за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че нямат 
подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения към момента на подаване на декларация-
та и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. 
Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по 
чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.
Промени при авансовите вноски по ЗКПО
Вследствие на промяната на срока за подаване на 

ГДД се наложи синхронизиране на свързаните раз-
поредби в ЗКПО, като навсякъде показателят нетни 
приходи от продажби за предходната година се за-
мени с нетни приходи от продажби за годината, преди 
предходната година. Което означава, че например за 
определяне на авансовите вноски за 2021 г., се взимат 
предвид нетните приходи от продажби за 2019 г., а не 
за 2020 г., както беше досега
По тази причина данъчно задължените лица ще 

декларират авансовите вноски с отделна данъчна 
декларация по образец в срок от 1 март до 15 април 
на същата година, а не заедно с годишната данъчна 
декларация, както беше досега. 
Поради изместването на датата на деклариране и 

внасяне на годишния корпоративен данък се въвеждат 
и следните промени:

• Въвежда се нов краен срок до 15 ноември за пода-
ване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени 
на авансови вноски;

• Авансовата вноска за месец декември и авансовата 
вноска за третото тримесечие се внасят до 1 декември 
на текущата година;

• Изменения се допустимото превишение на корпо-
ративния данък над определените авансови вноски от 
20 на сто на 25 на сто.
Промените целят компенсиране на възможностите 

за неточно планиране от данъчно задължените лица 
на прогнозната печалба, влияеща върху размера на 
авансовите вноски към края на данъчната година.
Във връзка промените при авансовото облагане сме 

направили необходимите актуализации на:
> Калкулатор: Авансови вноски ЗКПО
Калкулаторът проверява дали следва да внасяте ме-

сечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен 
данък, ако трябва да внасяте, изчислява размерите на 
месечните или тримесечните авансови вноски и визу-
ализира сроковете за внасянето им. 

> Калкулатор: Промяна на авансови вноски ЗКПО 
(чл. 88) 
Чрез този калкулатор ще можете да направите 

анализ, колко да е увеличението или намалението 
на декларираните авансови вноски (тримесечни или 
месечни), така че да не се внасят лихви, ако са декла-
рирани по-малки авансови вноски, и съответно с колко 
е надвишението на вноските, при внесени по-високи 
авансови вноски и последваща по-ниска прогнозна 
данъчна печалба.
Удължен срок до 30 септември за публикуването 

на ГФО
Във връзка с промяната в сроковете за подаване на 

годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 
30 юни на следващата година) се удължават сроковете 
в чл. 38 от ЗСч за публикуване на годишните финан-
сови отчети, консолидираните финансови отчети и 
годишните доклади по глава седма - до 30 септември 
на следващата година. Удължен е и срокът за публи-
куването на декларацията за неизвършване на дейност 
през годината до 30 юни на следваща година. Това 
обстоятелство се декларира еднократно за първия 
отчетен период, в който не е осъществявана дейност. 

> Новият удължен срок се отнася включително и 
за предприятията, които следва да публикуват своите 
ГФО в интернет, което те могат да направят лесно и 
удобно в страницата (от тук). 
Измененията в сроковете за деклариране на данъка, 

съответно за публикуване на годишните финансови 
отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, 
съответно в Търговския закон (чл. 245), в Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (чл. 40, ал. 3), в 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 71д 
за трансферното ценообразуване) и в преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 

> Новите срокове са отразени в безплатното приложе-
ние Чек лист Приключване 2020 г. и Подготовка 2021 г.

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ
ПОЛЗВАМЕ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ 

ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ
До края на декем-

ври работниците или 
служителите трябва да 
представят необходи-
мите документи пред 
своите работодатели по 
основното трудово пра-
воотношение, ако искат 
чрез тях да ползват да-
нъчните облекчения за 
деца. Две са декларациите за ползване на данъчното 
облекчение – за деца по чл. 22в и данъчното облек-
чение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица (ЗД-
ДФЛ). Отпадна изискването за представяне на пис-
мена декларация от другия родител, че той няма да 
ползва данъчното намаление. Дадена е възможност 
двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да 
се ползват от двамата родители, когато доходите на 
единия не са достатъчни, за да ползва облекченията 
в пълен размер. В тези случаи разликата може да се 
ползва от другия родител чрез подаване на годишна 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Чрез рабо-
тодател могат да се ползват и други видове данъчни 
облекчения, припомнят от приходното ведомство.
Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез 

работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма 
подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения, или че ще подава годишна данъчна де-
кларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да 
се проверят задълженията към бюджета е като се на-
прави справка чрез портала за електронни услуги на 
НАП, достъпни с персонален идентификационен код 
(ПИК), който може да се получи във всеки офис на 
приходната агенция.
Данъчните облекчения за деца и за деца с уврежда-

ния за 2020 г. могат да се ползват по два начина.
Първият начин е чрез работодателя по основното 

трудово правоотношение, който е задължен да извър-
ши годишно облагане на доходите от трудови право-
отношения на съответното лице, в срок до 31 януари 
2021 г. В този случай е необходимо работникът или 
служителят да предостави на работодателя си декла-
рацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното об-
лекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 
от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреж-
дания), както и останалите необходими документи, в 
срок от 30 ноември до 31 декември 2020 г.
Вторият начин за ползване на данъчно облекчение 

е с подаване на годишната данъчна декларация за 
2020 г. – до 30 април 2021 г. Към годишната данъчна 
декларация се прилага и съответния образец на де-
кларация за облекчение за деца, като е необходимо 
към датата на подаване на годишната декларация в 
приходната агенция, родителят да няма подлежащи 
на принудително изпълнение публични задължения.
Данъчните облекчения за деца с увреждания да-

ват възможност сумата от годишните данъчни ос-
нови да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете 
с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. 
Към формуляра се прилага копие от валидно реше-
ние на ТЕЛК/НЕЛК.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗД-

ДФЛ) намалява сумата по годишната данъчна основа 
в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете 
до 18 г.; с 400 лв. – за две деца; или с 600 лв. за три 
или повече деца, ненавършили пълнолетие.
Допълнителна информация за намаляване на да-

нъка и подаването на данъчни декларации може да 
се получи на информационния телефон на НАП  
0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съот-
ветния оператор).

До 15-ти декември: ЗКПО
1. Внасяне на ме-

сечните авансови 
вноски за декември 
за корпоративния 
данък по Закона за 
корпоративното по-
доходно облагане.

2. Внасяне на три-
месечните авансови 
вноски за трето три-
месечие за корпора-
тивния данък по За-
кона за корпоративното подоходно облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени
фискални памети  през месец ноември.
2. Подаване на данни от производител/вносител на 

фискални устройства за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дей-

ност на произведените от тях ЕСФП, преминали обу-
чение и получили сервизен ключ през месец ноември.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискал-
ни устройства за издадените свидетелства за  регис-
трация  на  фискални  устройства,  за  прекъсване  
и  започване  на  сервизното обслужване, както и за 
получени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец ноември.
До 20-ти декември: ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации - пристигания/изпращания за месец  
ноември 2020 г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември: ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец ноември за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, оп-

ределен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания по трудови правоотношения, направени през 
месец ноември, когато пълният размер на начислени-
те от работодателя доходи от трудово правоотноше-
ние за този месец не е изплатен до 25 декември.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2020г.

Въпрос: Подаване заявление за европейска 
здравноосигурителна карта 
Къде мога да подам заявление за европейска 

здравноосигурителна карта за гр. ХХХХ, дали 
онлайн може да се подава?
Отговор от НЗОК:  Съгласно нормативната  

уредба заявленията за издаване на Европейска 
здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подават  от 
лицата  чрез районната здравноосигурителна каса 



ТРИКОВЕ, С КОИТО ЩЕ ПРЕБОРИМ 
ЗАМРЪЗВАНЕТО НА КОЛАТА  

Зимата със сигур-
ност не е най-лю-
бимото време за 
шофьорите .Самият 
автомобил често ни 
погажда номера, осо-
бено сутрин. От уси-
лието да го открием 
под снежната завивка, 
та до борбата със зам-
ръзналите ключалки и 
вледенени стъкла.
Замръзналото стъкло
Как да решим проблема: Смесете оцет и вода (3:1) и 

напръскайте стъклото.
Как да го предпазим: В 1л дозатор добавете 600 мл 

чист алкохол, 200 мл вода и 1 капка препарат за миене 
на съдове. Напръскайте върху стъклото.
Замръзнала ключалка
Как да решим проблема: Обикновените средства за 

дезинфекция на ръце перфектно помагат за премахва-
не на леда в ключалката. Нанесете няколко капки върху 
ключа или в ключалката.
Вратите не могат да се отварят
Как да се предотврати замръзване на уплътнение-

то на вратата? Тук може да помогне най-обикновен 
спрей с малко подръчни срества от кухненския шкаф. 
Може да си приготвите такъв и вие като смесите малко 
олио с вода и напръскате или намажете уплътненията и 
избършете с хартиена кърпа.
Замъгляване на стъклата
Как да решим проблема: Забършете ги с гъба за бяла 

дъска.
Как да ги предпазим: Напълнете един стар чорап или 

платнена торбичка с абсорбираща субстанция за котеш-
ка тоалетна и го поставете под седалката. Пълнителят 
намалява влажността на въздуха и замъгляването на 
прозорците вече няма да ви притеснява.
Лед по страничните огледала
Как да ги предпазим: За да избегнете образуването 

на лед върху огледалата, просто ги увийте през нощта в 
найлонови торбички, закрепени плътно с ластик. След 
махането на торбичките сутринта, огледалата ще са 
идеално чисти.
Замразени и замъглени фарове
Как да ги предпазим: Почистете ги старателно и след 

това нанесете тънък слой парафин – така няма да се за-
държа вода по тях. Ефектът продължава няколко седми-
ци, и няма да се налага да ги бършете постоянно.
Засядане в снега
Как да решим проблема: Винаги дръжте в багажника 

няколко пакетчета котешка тоалетна, която при нужда 
да наръсите под гумите. Друг много добър трик, който 
малко хора знаят, е да сложите под гумите постелките 
за пода от колата – те също ще помогнат за по-добро 
сцепление на гумите със земята.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА РОЗИТЕ

Розите безспорно са 
едни от най-красиви-
те цветя, които умеят 
да красят дворовете по 
необичайно вълнуващ 
и пленяващ начин. Нес-
лучайно всеки един соб-
ственик на къща, която 
разполага с дворно пространство, залага на трънливите 
храсти, чиито цветове са толкова наситени и ухаещи, 
че човек трудно успява да им устои. В тази статия ще 
ви разкажем малко повече за розите и как те успяват да 
украсят домовете ни, така че да ги превърнат в същински 
произведения на изкуството. Надяваме се да ви бъдем 
наистина полезни и с наша помощ скоро да се сдобиете с 
чудни градини, сред които да се разхождате с удоволствие 
и да вдишвате от уханието на приказните рози.
   Повечето хора, които до този момент не са се сблъсквали 
с отглеждането на цветя, нямат ни най-малка представа 
какви грижи трябва да полагат за тях, така че те да същест-
вуват колкото се може за по-дълго време и същевременно 
с това да цъфтят бляскаво и завладяващо. Отглеждането на 
розите не е никак лесна задача и ако тепърва ви предстои 

да се захванете с това, то трябва да вземете под внимание 
няколко важни неща.
Що се отнася до самата технология на засаждане, то 
добре е да знаете, че декоративните рози, за разлика от 
някои от останалите видове, не са толкова взискателни 
и не ще се налага да отделяте кой знае каква част от 
времето си, за да се радвате на китна и пъстра градина 
у дома. Умеят да се приспособяват към различни видове 
почва и това ги превръща в едни от най-предпочитаните 
растения сред хората, които не са заклети градинари, а 
отглеждането на цветя е едно от хобитата им.
След като вече сте избрали мястото, където възнаме-
рявате да посадите самата роза, то задължително е да 
изкопаете яма, която да бъде дълбока не повече от 30 
см. Не е нужно с ролетка да мерите всеки път, това може 
да го правите и на око. В крайна сметка, ако приемате 
този процес като задължение, а не като удоволствие, то 
вие никога няма да усетите насладата от това да бъдете 
истински градинари.
След като сте ги посадили от ключова важност е да по-
леете обилно с вода мястото. Това спомага за успешното 
прихващане на корените в почвата. Малко след това ще 
станете свидетели на това как едно коренче роза ще се 
превърне в истински красив храст, на който да се възхи-
щавате всеки ден, когато минавате покрай него.

ОЩЕ ЗА ЕСЕННО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ И
ПОДХРАНВАНЕ НА ПОЧВАТА  

Много от причинителите 
на болести по растенията се 
предават чрез почвата. В нея 
те презимуват или прекарват 
определен етап от своето раз-
витие. Някои патогени се раз-
виват изцяло в почвата, като 
паразитират по корените на растенията или семената, 
но има и трети вид, чието вредоносно влияние се проя-
вява при наличието на определен гостоприемник. При 
отсъствието на такъв се образуват устойчиви  спори, 
които могат да се запазят в почвата за дълъг период.
Компетентната подготовка на почвата за следващия 

сезон е гаранция за добра реколта. Тя включва ком-
плекс от превантивни мерки, насочени не само към 
унищожаване на инфекциите и вредителите, но и към 
подобряване свойствата на почвата – лечение, дезин-
фекция, рехабилитация и подхранване.
Съществуват различни средства и начини за обезза-

разяване на почвата, но преди да пристъпим към тях е 
необходимо да почистим качествено всички плевели и 
растителни остатъци. Заразените остатъци не бива да 
остават в почвата, както и да се компостират.
Обеззаразяване
За обеззаразяване на почвата се използват различни 

химични и биологични методи.
При биологичната обработка на почвата се използ-

ват биопрепарати, съдържащи микроорганизми, кои-
то са безопасни за човека, животните и и полезните 
насекоми.
Добри средства са „Байкал ЕМ-1” и „Триходермин”, 

които спомагат и за разграждане на растителните ос-
татъци. Може да се използва и фитоспорин и „Фитос-
порин-М”. Те се внасят в повърхностния слой на поч-
вата на дълбочина 5-10 см. През пролетта е желателно 
да се повтори процедурата.
Бордолезовият разтвор (3%), медният сулфат (2%) и 

калиевият перманганат се ползват с най-голяма попу-
лярност, но с тях трябва да бъдем много внимателни 
и да спазваме правилата, защото при предозиране мо-
жем да загубим реколтата.
Важно при химичната обработка е да се подбират 

препарати с нисък клас на безопасност, защото чес-
то унищожаваме не само патогенната, но и полезната 
микрофлора.
За есенно обеззаразяване може да се използва и йод, 

който унищожава личинките на майския бръмбар и 
хоботника ( 20 мл се разтварят в 10 л вода).
Подхранване на почвата
Експертите в областта са убедени, че есенното по-

дхранване е от съществено значение особено за места, 
където зимата е по-продължителна, както и за поддър-
жане на хранителния баланс на почвата.

14 - 20 декември 2020г., брой 50

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.

 „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                                                                                                              

Стои си един рибар пие ракия и лови риба, ама 
не кълве. По едно време хванал едно малко рибе, 
но докато махал куката го изтървал в чашката с 
ракия. Извадил рибката и я хвърлил в езерото и 
след малко като почнало да му кълве, за 10 минути 
напълнил кофата.
Вътре в кофата две риби си говорят:
- Ей, туй малкото как ни излъга! Хващал бил само 

за малко... черпел с ракия и пускал...

Докарват в болницата тежко ранен и сестрата 
го пита:

- Катастрофа ли?
- Не, печатна грешка в учебника по химия.

ОРЕХИ - ТОВА Е НАЙ-ПОЛЕЗНИЯ
ЗА СЪРЦЕТО ПРОДУКТ  

Орехите са богати на ал-
фа-линоленова киселина и 
съдържат Омега-3 вещества
Има много продукти, кои-
то влияят положително на 
сърдечно-съдовата система, 
но някои се открояват доста 
силно поради уникалния им 
състав. Така например експертите съветват да хапваме 
по-често един конкретен продукт, който е полезен 
както за мозъка, така и за сърцето.
Този продукт съдържат вещества, които могат да 
намалят риска от преждевременна смърт с почти 
50%, смятат учени от Харвардската школа по об-
ществено здраве.
Става дума за орехите. Те са богати на алфа-ли-
ноленова киселина и концентрацията му е много 
по-висока, отколкото във всички други ядки. Също 
така си струва да се подчертае, че съдържат Омега-3 
вещества, които имат антиоксидантни и противовъз-
палителни свойства.
Орехите включват голямо количество мононенасите-
ни мазнини, така че те не трябва да бъдат поставени 
наравно с другите ядки. Значително подобрение на 
липидния профил в организма намалява риска от 
сърдечно-съдовите проблеми няколко пъти.
Преди това се проведе мащабно проучване, което 
продължи 30 години. Наблюдение на над 200 хиляди 
американци разкри, че орехите намаляват смъртност-
та с 45%. Достатъчно е да приемаме 3 порции ядки 
седмично.
Сред другите свойства на продукта са по-бавният 
растеж на тумора при рак на гърдата и намаляване 
на холестерола в кръвта. За да поддържате здравето, 
не е необходимо да ядете ядки всеки ден: няколко 
хранения през седмицата са достатъчни.
Малките порции ще повлияят положително на ваше-
то благосъстояние и значително ще намалят риска от 
определени проблеми със сърдечния мускул.

ХРУПКАВИ ГЕВРЕЧЕТА С КРЕМА СИРЕНЕ  
Продукти:  2 яйца, 300 г 

крема сирене, 1/2 ч.ч. зех-
тин, 2 ч.ч. брашно и още за 
доомесване, щипка сол

 За намазване и поръсване:
1 яйце, 1-2 с.л. прясно мля-

ко,  сусам
Начин на приготвяне: 
Яйцата се разбиват с крема сиренето, солта и зехтина. 

Прибавя се брашното и се омесва меко нелепнещо тес-
то. Увива се във фолио и се оставя за няколко минути 
да почине. От тестото се откъсва парче, оформя се на 
фитил и краищата му се свързват. По този начин се 
оформят гевречетата и се нареждат в покрита с хартия 
за печене тава. 1 яйце се разбърква с 1-2 с.л. прясно 
мляко и с тази смес се намазват гевречетата. Поръсват 
се със сусам. Пекат се в предварително загрята фурна 
на 170’С до зачервяване (40-45 минути)..

Когато почвата е мулчирана с органични вещества, 
преди обеззаразяване тя трябва да се обработи на 
10-12 см дълбочина, заравяйки мулча. Заедно с тази 
обработка се внася и суперфосфат – 1 супена лъжица 
на 1 квадратен метър.
С есенната обработка се внасят: оборски, конски и 

птичи тор, съответно 6, 3 и 2 кг на 1 квадратен метър, 
компост – 3-4 кг и дървесна пепел – 1-2  кг. Пепел не 
се внася при рН по-високо от 7, както и на растения, 
които обичат кисели почви ( киви, боровинка, кисе-
лец, репички и др).
Естественият тор за основно есенно торене може 

да се внася и свеж на свободни площи, но по прави-
ло се използва предимно добре разложен. Угнилият 
оборски тор и компостът могат да се използват и като 
мулч, но се внасят непосредствено преди настъпване 
на силните студове.


