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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ

Преди единадесет години,
П
годин
ни поо идея на К
Кмета на общината
б
д-р Арбен Мименов за първи път се организира кампания за
набирането на средства за децата сираци, на които им предстои
абитуриентски бал, с цел да бъдат финансово подпомогнати
за закупуване на облекло за паметната за тях абитуриентска
вечер. Тази инициатива се превърна в традиция и с годините
според събраната сума се подпомагат и деца сираци, които не
са абитуриенти, както и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст. Всяка година през месец декември се организират
благотворителни инициативи, чиято основна цел е разпространение на идеята и набирането на средства, чрез продажбата на
саморъчно изработени картички, сувенири, различни произведения на изкуството, кулинарни творения, музикални изпълнения и други такива, предимно от деца и ученици от всичките
детски градини и училища от община Сатовча.
В трудното време и тежките дни, в които живеем свързани
с разпространението на COVID-19 на територията на община Сатовча, страната и целия свят,
както и наложените ограничения, тази година кампанията беше различна, жителите на общината,
местния бизнес и всеки желаещ да бъде част от кампанията даде своя дан и благодарение на отзивчивостта на всеки един от вас се събраха 51 305 лева. Въпреки, че не се организираха масови
мероприятия, благотворителни разпродажби, търгове и тържества, всеки желаещ да бъде част от
инициативата можеше да дари средства всеки делничен ден в сградата на Общинска администрация - Сатовча, в кметствата по населени места или по банкова сметка обявена 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. Това, направиха хората от общината - бяха съпричастни към каузата на кампанията. Помислиха за трудностите, които преживяват другите. Станаха багодетели, чрез които семействата,
намиращи се в трудно положение да намерят облекчение и лъч светлина в трудните моменти.
Това, бяха кметове, съветници, местен бизнен и всеки, желаещ доброто на другия. Това, бяха
хората от общината, които дадоха надежда и продължиха да вярват и да бъдат част от доброто.
Съпричастност и благодетели на кампанията бяха и лица и фирми извън общината, коментира
кметът д-р Арбен Мименов с благодарност и признателност.
За поредна година жителите на община Сатовча показаха единство, съпричастност и дарителство към организираната от Общинската администрация Сатовча Благотворителна кампания за
набирането на средства за деца сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст от общината под надслов „Нека доброто продължи“, коментира кметът Мименов.
Средствата, които по традиция се предотавят на децата сираци и децата с трайно увреждане
до 16 годишна възраст в навечерието на Новата година се предадоха лично на 7-те абитуриента,
които получиха по 600 лева, а всички останали 94 деца получиха по 500 лева, чрез свой родител
или пълнолетен настойник.
Кметът на общината д-р Арбен Мименов, чрез благодарствени писма и грамоти за направено дарение благодари на всички благодетели били част от кампанията, които направиха отново
успешна каузата „Нека доброто продължи“, които направиха добро на семействата, имащи найголяма нужда от парична помощ. Благодари на благодетелите, които дариха топлина в домовете,
на онези от нас, които имат най-голяма нужда от това. Направиха дните им по спокойни и дариха
надеждата в очите им, че доброто продължава да го има, че не сме го загубили.
Това, че в дни на пандемия, в дни на много трудности и изпитания, всеки един от вас е дарил
според възможностите си е безценно човешко качество, достойно за уважение. Това, което всички
ние заедно направихме, тази кампания на бъде реалност е много стойностно и оценено от всички
онези семейства, имащи нуждата сега, за да бъдат по-спокойни, за да бъдат облекчени грижите
им, за да бъдат топли сърцата им, за да повярваме всички, че наистина доброто е в нас.
С огромно благодаря към усилията на всички ви, да бъде каузата ни успешна, коментира
кметът на общината д-р Арбен Мименов. Специални благодарности и към местния бизнесмен
Юсеин Малаев от село Вълкосел, който дари 42 броя кожени зимни обувки за децата сираци
от общината. Да бъдат успешни дните ви, да бъде здраве и благоденствие в домовете ви! Нека
продължим да бъдем сплотени и занапред, защото всички ние вявраме в доброто, защото заедно
можем всичко, коментира кмета Мименов.
Фонд “Гарантирани
Ф
“Г
вземания на работниците
б
и служителите” е изплатил начислени и неизплатени заплати за над 6 милиона лева. Това показват данните на фонда към края на октомври,.
Отделно са изплатени и 2933 лева осигурителни вноски, като касовата наличност в края
на октомври възлиза на 101 милиона лева. Фондът е инвестирал в държавни ценни книжа 155
милиона лева, при средна доходност 1,86%
Право на гарантирани вземания за работниците възникват от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност,
откриване на такова и едновременното обявяване на несъстоятелност или спиране на производството поради недостатъчно имущество за
покриване на разходите по него.
Право на гарантирано вземане имат работниците, които са или са били на трудов договор
с работодателя, независимо от срока и продължителността на работното време. В случай че
спрямо работодателя е открито производство
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

СТОПАНИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ
ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛОЕВЕ
„ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ И „ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2020 Г.
От 17 декември 2020 г. земеделските стопани ще могат да
проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи,
допустими за подпомагане” за кампания 2020. Те ще могат
да се запознаят и с предварителните резултати от проверки
на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно
ползване на физическите блокове, в които попадат площите
им. Справките се извършват в Система за електронни услуги
(СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). Проектът е одобрен със Заповед № РД
09-1023/15.12.2020г. на министъра на земеделието, храните и
горите и е предаден на ДФЗ – РА за извършване на кръстосани
проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и
мерки за директни плащания на площ.

Регистрираните с индивидуален профил в СЕУ кандидати,
генерират възражения след идентификация с потребителско име
и парола в профила си. Останалите земеделски стопани могат
да извършат проверка и да генерират възражение от меню „Полезна информация и справки“, подменю „Справки/Регистри“,
част „Декларирани парцели с разлики спрямо слой „Площи
допустими за подпомагане“ и слой „Физически блокове““ в
публичната част на системата.
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да
подават възражения до министъра на земеделието, храните и
горите. Образци на възраженията се генерират автоматично
до 08 януари 2021 г. включително чрез СЕУ. Кандидатите за
подпомагане с регистрация в системата ще могат да генерират
възражения от личните си профили в системата, а останалите
– от публичната част на СЕУ. Възраженията ще се приемат в
областните дирекции „Земеделие”.
При затруднение в проверките на данните или при подаване
на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за
помощ към областните дирекции и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще
бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве
„Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане”
за кампания 2020. На базата тази актуализирана информация
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките на площ.

по не
е състоятелност
несъстоятелност
от съда, служителите имат право да
получат последните
6 начислени, но неизплатени заплати
през последните 36
календарни месеца.
Максималният размер не може да бъде
по-малък от 2,5 минимални заплати или за 2020
г. - 1525 лева, а за догодина - 1625 лева. За да имат
това право, работодателят трябва да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди да обяви
неплатежоспособност. Гарантирани вземания се
изплащат на съдружници, членове на управителните съвети и роднини по права линия.
Работникът трябва да подаде заявление в териториалното поделение на НОИ в тримесечен
срок от вписването в Търговския регистър на
решението за откриване на производство по
несъстоятелност.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча
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НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

29 Декември 2020 година, Вторник,
Международен ден на биологичното разнообразие
Отбелязва се по решение на 49- ата
сесия на Общото събрание на ООН от
1995г. в деня на влизане в сила през
1993 г. на Международната конвенция за
биологичното разнообразие, подписана
на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро,
Бразилия. Биологичното разнообразие
е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за
обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.
Поради географското си положение,
релеф и климатични условия България
притежава едно от най-богатите сред
европейските страни и най- съхранено биологично разнообразие.
31 Декември 2020 година, Четвъртък,
Новогодишна нощ
Нова година е празник, при който
се отбелязва краят на текущата и
началото на следващата календарна
година. Всички култури, използващи
годишен календар, празнуват в някаква форма Нова година. Посрещането
на новата година датира отпреди 4
000 години, когато на първия ден
от новата година („Акиту“) са се
организирали празненства в древен Вавилон. За римляните новата година е
започвала от 1 април - денят в който встъпвали в длъжност новоизбраните
консули. Но през 153 г. пр. Хр. избухва голямо въстание против римската
власт в Иберия, което налага консулите, които са били и главнокомандващи
армията, да заемат постовете си предсрочно на 1 януари. Този прецедент се
превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиански календар
промяната вече е окончателна. На 1 април започва да се празнува „лъжливата“ нова година и постепенно този ден се превръща в празник на шегите и
смеха. В Египет през 4241 г. пр. н.е. в Хелиополис е създаден най-древният
календар, в който годината е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него
новата година започва през месеца на разливането на Нил - Юли. Този календар бил използван в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е.
През 2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според
който новогодишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3
дни и се честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че годината има 365 и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският
календар, но и сега в някои области продължават да си служат с цикличния.
Според древния японски календар, всяка година преминава под знака на един
от всичките 12 зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия,
кон, овца, маймуна, петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30
декември до 3 януари и се отбелязва с 108 камбанни удара. Според индийския
календар от 1952 г. новата година започва на 22 март, а високосната - на 21
март. Виетнамската Нова година, наричана „празник Тет“, се празнува според
лунния календар.

1 Януари 2021, Петък,
Международен ден на молитвата за мир
Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести в рамките на католическата
общност. Ден на световното семейство. Чества се от 2007 г. по инициатива на американската фондация „Световно семейство” с подкрепата на Конгреса (Парламента) на
САЩ и на Общото събрание на ООН като ден на мира и разбирателството между хората
и народите, за обединението на човечеството в едно световно семейство.
Ден на Свети Василий Велики (Васильовден)
Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина,
Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир,
Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила.
На 1 януари източноправославната църква празнува
Васильовден или Сурваки.
На този ден източните християни почитат паметта
на Св. Василий Велики. Един от великите философи и
писатели на ранно християнската църква. Празничната
трапеза на Васильовден е богата и блажна. Трапезата се
прекадява с тамян, за да се прогонят злите духове. На
празничната трапеза, освен новогодишната баница с късмети присъства и свинска пача приготвена от коледното
прасе. В някои райони на страната в това число и Еленския
край се коли петел. Обикновено той се приготвя с кисело
зеле. На масата също трябва да има плодове и пуканки.
Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли към наймистичните български празници, защото по-голяма час.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 29.12.2020 г.

Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 6 ɆȿɋɌȺ
ȼɢɫɲɟ / ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ (ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɧɚɭɤɢ)
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ / Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ȼɢɫɲɟ/ ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
2 ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ȼɢɫɲɟ/ Ɇɨɞɟɥɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɟ
2 Ɇɨɞɟɥɢɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 144 ɆȿɋɌȺ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
5 ɒɢɜɚɱ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
83 ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɉɪɨɞɚɜɚɱ-ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ
ɋɪɟɞɧɨ
2
Ɍɟɯɧɢɤ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɦɚɲɢɧɢ ɢ ɚɩɚɪɚɬɢ.
ɋɪɟɞɧɨ.
1
10 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɲɢɜɚɲɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
8
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɧɚɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɟ,
ɋɪɟɞɧɨ/ɨɫɧɨɜɧɨ
3
ɥɢɫɬɨɜɟ
21 Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3
ɋɟɤɚɱ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɲɢɟɧɟ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
5
Ɍɨɜɚɪɚɱ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3

ПРИТЧА ЗА СЪСЕДСКИЯ ДАР

Пернишка елха
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

Един мъж се нанесъл в нова къща и с удоволствие започнал да си обработва градинката
около нея. Той бил човек, който оценява и наймалките неща в живота, ето защо дори птичите
песни и красотата на цветята можели да го
накарат да се усмихва.
Гледал го съседът му и се пукал от завист.
Не можел да понесе мисълта, че новодомецът
е толкова щастлив и се радва на слънцето или
пък на дъждовните капки.
Един ден решил да му направи неприятен
номер и най-после да развали хубавото му настроение. Станал рано сутринта и подхвърлил в
градината му няколко торби с боклук, надявайки
се, че когато ги открие, усмихнатият мъж ще се
намръщи.
Не след дълго човекът станал от сън и излязъл навън. Той веднага забелязал торбите, но
ни най-малко не се разгневил. Просто ги взел
и изсипал боклука, а след това ги почистил и
напълнил с вкусни ябълки от градината си. С

плодовете той тръгнал към къщата на съсед си
и щом стигнал, почукал на вратата.
На свой ред съседът очаквал това посещение
и побързал да се покаже, като предвиждал, че
между двамата ще избухне лют скандал. Това,
което станало обаче, крайно го изненадало.
Щом отворил вратата, той чул приветливият си
съсед да казва:
- Вземи тези плодове, скъпи съседе! Кой, с
каквото е богат, това дели с останалите!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НОВОСТИТЕ В ДАНЪЦИТЕ И
ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА 2021 Г. НА ЕДНО МЯСТО

Продължение от миналия брой!
Административно
облекчение за физическите лица
Физическите лица
няма да са задължени
да издават документ
за дохода си, ако са
получили сумите по
банков път, или доходите са обложени с окончателен данък, или доходите
са освободени от облагане като получени от рента,
аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, или когато платецът издава
„Сметка за изплатени суми“.
Заплати
Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.
През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита
времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.
Осигуровки
Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на
650 лв. и съответно:
• За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи
здравна осигуровка върху 325 лв.
• За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.
Променят се минималните осигурителни доходи
(МОД) и вноските за фонд „Трудова злополука и
професионална болест“ (ТЗПБ).
Запазват се:
• Размерите и разпределението на осигурителните
и здравните вноски;
• Максималният месечен размер на осигурителния
доход от 3000 лв.;
• Минималният месечен размер на осигурителния
доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв;
• Нулевата вноска за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“.
Нова санкция в ДОПК, свързана с прилагане на
СИДДО без основание
В сила от 01.01.2021 г., който не внесе или внесе в
по-малък размер данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците
върху доходите на физическите лица в установения
срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени
основанията за прилагане на СИДДО, се наказва
с глоба - за физическите лица, или с имуществена
санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения
данък, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица
или имуществена санкция за юридическите лица и
едноличните търговци в размер 10 на сто от размера
на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.
Храни и ДДС
Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и
за доставка на храна за вкъщи от 01.12.2020 г. до
31.12.2021 г.
Дистанционни продажби по ЗДДС
в сила от 01.07.2021 г.
Във връзка с Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995В в ЗДДС се въвеждат нови правила и режими, отнасящи се за доставки с получатели
данъчно незадължени лица в ЕС. Накратко следните:
1) Вътреобщностни дистанционни продажби на
стоки на територията на ЕС (чл. 14, ал. 1)
До 31.12.2020 г. това е режим дистанционни продажби.
2) Дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии (чл. 14, ал. 3)
Стоките се изпращат или транспортират от трети
страни или територии от доставчика до получателя
(данъчно незадължено лице) в държава членка.
3) Вътрешни дистанционни продажби (чл. 14а, ал.
5, т. 3)
При тях стоките се изпращат или транспортират
на територията на една и съща държава членка от
данъчно задължено лице, което не е установено на
територията на Европейския съюз.
4) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс (чл. 14а)
Електронен интерфейс е устройство или програма,
която позволява комуникация между две независими
системи или система и краен получател и може да
включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за
приложни програми и други подобни средства.
5) Въвеждат се и правила за внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии и специален
режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. Отнасят се за пратки със собствена
стойност, ненадвишаваща левовата равностойност
на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, за данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната.

Промени има и в Режим извън Съюза и Режим в
Съюза, като обхватът им от 01.07.2021 г. се разширява до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС. В режима в
Съюза, освен доставките на услуги, се включват и
вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
и вътрешни дистанционни продажби на стоки.
С разширяването на обхвата на доставките лицата
ще декларират и плащат ДДС само в една държава
членка, независимо от това къде е дължим данъкът.
С това отпада задължението за проследяване на оборота за дистанционни продажби и съответната регистрация в друга държава членка.
Данъчно задължени лица, които са регистрирани
за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза,
като подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 1 април 2021 г.
до 30 юни 2021 г.
Въвежда се праг от 10 000 евро за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни
дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по
електронен път, които се предоставят на данъчно
незадължени лица, ако доставчикът, включително
който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване
на територията само на една държава членка.
До достигането на този праг, доставките са с място на изпълнение в държавата членка на доставчика.
След надхвърлянето на прага – доставките са с място на изпълнение в държавата на потребление. Условието общата стойност без ДДС на доставките да
не надвишава през текущата календарна година и не
е надвишавала през предходната календарна година
10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен
доставчикът.
ГУБИМ ОТПУСК ОТ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ
Всички дни отпуск могат да се
ползват до края
на двегодишната
им давност, независимо дали са
отложени или не
за следващата календарна година,
заявяват от Главната инспекция
по труда. Например до края на 2020 г. могат да се
използват последно дните от 2018 г. Давността спира за периода, в който работникът или служителят
използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.
Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане на работниците
и служителите и със съгласието на работодателя.
Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини.
Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да
осигури ползването на поне половината дни отпуск
в годината, за която се полагат, а останалите – найкъсно до средата на следващата.
След този срок работниците и служителите могат
да ползват прехвърлените или неизползваните дни
отпуск от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче
трябва да има доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан.
В общия случай работниците са длъжни да използват платения годишен отпуск до края на календарната година, за която той се полага. Работодателите са длъжни да създадат ред за ползване на
отпуските, като информират работниците в началото на годината за полагаемите дни и да ги поканят
да заявят ползването на останалите от предходната
година.
Липсата на информиране на работещите за полагаемите им се дни е едно от най-честите нарушения,
които контролните органи на Агенцията установяват във връзка с отпуските.
От Инспекцията по труда поясняват още, че дори в
извънредно положение или в извънредна епидемична обстановка работодателят не може да предоставя
неплатен отпуск на своите работници и служители
без тяхно искане.
Той има право да предостави едностранно само
платения им отпуск, ако дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители е спряна със заповед на държавен орган или
с негова заповед. Ако дейността не е спряна, има
право да предостави на работниците само половината от платения им отпуск без тяхно искане.
По време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка работодателят няма
право да отказва платен или неплатен отпуск на бременни, майки или осиновителки на деца до 12 години, както и на самотни бащи, на лица с 50 и над 50
на сто трайно намалена работоспособност или под
закрила заради някои заболявания, включени в специална наредба.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ДЕКЕМВРИ 2020г.

До 31-ви декември:
ЗМДТ
1. Краен срок за подаване на декларация
по чл. 61х от ЗМДТ и
за плащане на данъка за
таксиметров превоз на
пътници за следващата
година /данъкът се плаща при получаване наразрешението за упражняване на дейността/.
2. Подаване на декларация за освобождаване
от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти,
които няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО
за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО
от чуждестранни юридически лица, които са избрали
да преизчислят данъка, удържан при източника.
3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители.

Въпрос: Регистрирана съм към здравната каса
в Люксембург и се водя на бюрото по труда в Люксембург. Преместих се в България преди месец, но в
рамките на 3 месеца ще се водя регистрирана все още
в Люксембург докато ми се изплатят безработните. Следователно от тамошната здравна каса ми
изпратиха формуляр S1, с който да се регистрирам
към местната българска каса и да търся права за
възстановяване на медицински разходи от тук.
Каква е процедурата за регистрация и как могат
да ми се възвърнат парите за дентална корона върху
имплант, която предстои да ми бъде направена до
няколко седмици?
Отговор от НЗОК: Формулярът следва да представите в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по
местоживеене, въз основа на който Вие ще получите
Удостоверение за регистрация в НЗОК - за сметка на
чуждия здравноосигурителен фонд и за срока на валидност на регистрационния формуляр.(На интернет
страницата на НЗОК - www.nhif.bg в меню „Контакти“
са публикувани адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси).
След регистрирането към НЗОК/РЗОК, Вие ще имате
право на достъп до пълния пакет медицински услуги,
който ползват и българските здравноосигурени лица.
Дентална корона върху имплант не се покрива от
НЗОК.
В пакета първична извънболнична дентална помощ
през настоящата календарна година, НЗОК заплаща частично следните дентални дейности за здравноосигурени
лица над 18-годишна възраст:
- обстоен преглед със снемане на орален статус - доплащането от пациента е 1. 80 лв.
- до три лечебни дейности, които могат да бъдат: обтурация (пломба) с химичен композит или амалгама, и/
или екстракция на постоянен зъб с анестезия (съответно
доплащането от пациента е по 4.00 лв)
По пакет Специализирана извънболнична дентална
помощ за здравноосигурени лица над 18-годишна възраст НЗОК заплаща за следните дейности:
- специализиран обстоен преглед , за което доплащането от пациента е 1.80 лв.;
- инцизия в съединителнотъканни ложи с анестезия,
за което доплащането от пациента е 7.50 лв.;
- екстракция на дълбоко фрактуриран зъб или дълбоко разрушен зъб с анестезия, за което доплащането от
пациента е 13.50 лв.;
- контролен преглед след някоя от горните две дейности - доплащането от пациента е 0.80 лв.
Потребителската такса за преглед при лекар по дентална медицина, сключил договор с НЗОК, е 2.90 лв.
за лицата над 18-годишна възраст. Извън регламентираното доплащане за дейности от бюджета на НЗОК,
здравноосигуреното лице дължи заплащане по цени на
лечебното заведение.
В пакета дентални дейности за текущата календарна
година са включени и две дейности по възстановяване
функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени челюсти с цели зъбни протези, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години, независимо от възрастта
на пациента. Цената, която НЗОК заплаща обаче, не
включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката й.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАКВИ ГРЕШКИ ПРАВИМ
ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА РЪЦЕТЕ?

С навлизането на
коронавирусната
инфекцията, дезинфекцията на ръцете и на различни
повърхности стана
все по-важна. Често обаче се правят
различни грешки,
ето за какво трябва
да се внимава.
1. Не всеки дезинфектант изтребва бактерии и вируси.
На пазара в момента се появиха много варианти, някои
от които не съдържат висок процент алкохол.
2. Когато сте у дома не е необходимо толкова често да
дезинфекцирате ръцете си, колкото когато сте навън или
на работното място.
3. Добре е да се измиват ръцете или да се направи
дезинфекция, ако сте пипали: ключа за осветление,
кафемашина, телефонен апарат, сифона на WC, врати. Както и служебния компютър, мишката, таблета,
клавиатурата. Разбира се, и много други повърхности
от метал, пластмаса и стъкло. Колкото повече хора ги
пипат и ползват, толкова вероятността от зараза /не само
ковид-19/ е по-голяма.
Наред с дезинфекцията, важно значение има и проветряването на стаите както у дома, когато сме в хоум-офис,
така и на работното място.
1. Най-добре е ако може да се прави проветряване на
всеки 2-3 часа.
2. В зимните месеци е по-добре да се проветри бързо
и ударно, а не прозорецът постоянно да бъде отворен
малко!
Много важно за здравето е и маската. Ако е от еднократните да се сменя много често, а ако е от плат- да
се пере редовно. Ако маската ви падне на земята, не я
носете повече!

НЯКОЛКО ТРИКА ЗА БЪРЗО ИЗТРЕЗНЯВАНЕ

Много хора твърдят, че
има безброй методи за изтрезняване, но те в повечето случаи са неефективни.
Хората си мислят, че яденето на хляб ще им помогне да усвоят част от алкохола, но това съвсем не е
вярно. Алкохолът се абсорбира директно в кръвообращението ни, докато храната
се преработва по различен начин от тялото.
На всеки се случвало след няколко обърнати чашки
да се сети, че след час е на работа. Настъпва времето
за бързо изтрезняване. Дори да се чувствате малко нетрезвен, нищо не може да намали съдържанието на алкохол в кръвта ви, освен времето. Макар че драстично не
може да се ускори усвояването на алкохол, има няколко
трика, които ще намалят действията му.
1.Консумирайте фруктоза
Има изследване с прилепи, които често се опияняват
от алкохола във ферментиралите плодовете, които ядът.
Изследването показва, че когато прилепът е „пиян”,
хапва плодове с високо съдържание на фруктоза и естествена захар. Предполага се, че този метод работи
дори по-добре при хората. Затова се запазете с плодове,
твърди бонбони и безалкохолни напитки.
2.Раздвижете се
Правенето на леки упражнения, като бягане или скачане ще помогнат на циркулацията на кръвта. Това спомага за по-бързото филтриране на алкохола. Пет минутният джогинг ще постигне невероятен успех. Разбира
се, методът е подходящ, ако сте леко нетрезвен. Ако се
почувствате отпаднал, трябва да прекратите упражненията веднага. При силно нетрезво състояние моторната функция отсъства и изпълнението на упражнения е
почти невъзможно.
3.Вода
Пийте по една голяма чаша вода на всеки кръгъл час,
за да останете хидратирани.
4.Кофеин
Вземете чаша кафе или енергийна напитка, съдържаща кофеин. Той ще помогне на метаболизма ви и ще ви
накара да се чувствате по-буден и пъргав.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

5.Грейпфрут
Изпийте две чаши сок от грейпфрут - с негова помощ няма да миришете на алкохол. Съдържа антиоксиданти и стимулира черния дроб.
6. Душ
Вземете си студен душ - ще ви подейства ободряващо и ще помогне на кръвообращението ви. Измийте
лицето си със студена вода, за да премахнете розовината на лицето. Така ще освежите кървясълите си очи.
ЦАР ЛУК НОСИ 100 ПОЛЗИ
Лукът е необикновено растение. Нито една домакиня не може да мине без него. Той се употребява суров, печен, задушен и дори варен. Лукът е в основата
на най-различни храни, придава им незабравим вкус
и ги пълни с витамини. Ние така сме свикнали с лука,
че забравяме, че под ръка постоянно ни се намира
много полезно и евтино средство срещу
редица болести.
Още в дълбоки времена жените, които
мислели за здравето
на своите роднини,
правели плитки от лук
и ги окачвали на различни места в дома.
Неоценима полза за
хората носят химическите вещества наречени фитонциди (от гръцки език „фитон”- растение и от латински „цидо”- убивам). Те били открити в лаборатория
по време на експеримент през 20-те години на миналия век. Експериментът представлявал наблюдение
на вредните бактерии в капка вода, нанесена върху
стъкло. Когато поставяли капчица сок от лук бактериите загивали за десет минути. Всъщност и при
най-обикновени условия вредните бактерии загиват,
когато чистим лук.
Всяко растение има свои фитонциди. По отношение на останалите те могат да бъдат настроени приятелски или враждебно. Известно е, че момината
сълза убива люлякът, магнолията задържа растежа
на тревите, ако те са засадени около това растение.
Картофите, които растат в съседство с лука, не боледуват от мана. Фитонцидите на лука и чесъна могат
да защитават и нас хората. Те убиват стафилококите,
стрептококите, туберкулозните бацили, причинителите на тифа.
Нито една вредна бактерия не може да оцелее пред
тях. Фитонцидите на лука способстват за зарастване
на гнойни рани и помагат при ухапване от оси, пчели
и комари, като значително намаляват болката. Достатъчно е веднага да се натрие с лук засегнатото място.
Кашата от смачкан лук лекува брадавици, избавя ни от
стари мазоли. Лукът се счита за прекрасно средство за
профилактика на атеросклероза, хипертония, инсулт.
Той понижава захарта в кръвта и повишава нивото на
хемоглобина. Веществата, които се съдържат в луковите люспи, укрепват кръвоносните съдове.
Готварски трикове
• За да не плачете когато режете лук трябва да го
чистите по струйка студена вода. При нарязването
на лука главата трябва да се мие от време на време.
Има още една тънкост, която ни спасява: в края на
ножа набучете хапка хляб, в нея ще се събира сока
от лука, а сълзите са значително по-малко.
• Ако трябва да смелите лук, на решетката на месомелачката завържете плътно полиетиленов плик,
в който ще пада смляната смес, която няма да щипе
на очите.
• За да не миришат ножът или вилицата на лук,
натрийте ги с олио или суха сол. Този проблем може
да преодолеете, като нарежете със същият нож един
морков.
• Бульонът за супата ще стане по-вкусен и ще придобие приятен златист оттенък, ако в него се пуснат
няколко измити люспи от лук.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ДА ОТГЛЕДАМЕ ДАФИНОВ ЛИСТ
В САКСИЯ

Освен желана подправка за
месо и много другия ястия,
дафиновият лист е известен
с лечебните си качества.
В народната медицина се
ползва като средство срещу
диабет, кожни заболявания, стомашни проблеми.
Ако искате винаги да имате в наличност от тази полезна подправка, можете лесно да си отгледате вкъщи
лаврово дърво, от което се берат и самите дафинови
листа. Растението може да се отглежда в домашни
условия, но не забравяйте, че лавровото дърво е
взискателно. Трябва да го отглеждате в северната част
на жилището си. Полезно е да знаете, че на колкото
повече светлина е изложено, толкова по-буйно се
разлиства самото растение.
Можете да си развъдите дафиново дърво от резници.
Вземете няколко филиза. Отстранете долните им листа. Това се прави с цел да се намали изпарението на
влага от растението и да може по-лесно да се захване.
Препоръчително е да го засадите в началото на април,
когато растенията са събуждат.
Посадете дафиново дърво в средно голяма саксия
– около 10-15 сантиметра. Почвата трябва да е мека
и плодородна. Ползвайте органичен тор. Запълнете
саксията с почва малко над средата. Заравнете я и остатъка от съда запълнете с пясък. След това посадете
филиза, като го сложите вертикално на не голяма дълбочина. Долната му част не трябва да достига почвата.
Оставете така засадената саксия на температура 22
градуса. Въздухът трябва да е влажен. За целта над
растението сложете друг съд, пълен с вода. В следващите 20 дни пръскайте филиза с вода по 4 пъти на ден.
След около месец растението ще е пуснало корени.
След като се убедите, че лавровото ви дръвче се е
хванало и достигне 10 сантиметра, прекършете върха
му. Така то ще започне да се разклонява. На всеки три
години го местете в по-голям съд. Тъй като растението
не обича кисела почва, при всяко разсаждане прибавяйте към новата почва около 10 грама гасена вар.
За да расте по-бързо и да се разклонява, редовно
подрязвайте дръвчето. За да си завъдите нови дафинови дръвчета, взимайте филизи от старото растение
в началото на юни. Дафиновите листа са годни за
използване като подправка след втората година.

ЛАЗАНЯ

Продукти: 1 кутия
кори за лазаня, 250 г кайма, 1 глава лук, 2 моркова, 500 мл доматен сок
или настъргани домати,
щипка сол, пипер, риган, босилек, зехтин, 500
мл прясно мляко, 2 с.л.
брашно, бучка масло, 1
с.л. олио, индийско орехче, куркума, 150 г кашкавал
Начин на приготвяне:
Лукът и морковите са нарязват много на дребно и
се запържват в малко зехтин. Като омекнат се добавя
каймата да се позапържи. Бърка се непрекъснато, за да
не стои на бучки. Когато и каймата е готова се изсипват доматите, овкусява се с малко сол, пипер, риган и
босилек и се оставя да поври 15 минути.
През това време се приготвя сос Бешамел. В тенджерка загряваме маслото с малко олио, за да не прегори. Добавя се брашното леко да промени цвета си. Наливаме
прясното мляко, добавяме индийско орехче и куркума
на вкус и бъркаме докато се сгъсти на тих огън. Намазняваме подходяща тава и редим ред от корите за лазаня.
Ако е необходимо, предварително ги подваряваме.
Върху корите изсипваме част от месно – доматения сос.
Редим нов ред кори, а отгоре слагаме от бешамеловия
сос. Така редуваме докато свършам продуктите. Върху
последния ред кори се ръси настърганият кашкавал и
върху него се полива остатъка от бешамела. Пече се в
загрята фурна на около 180 градуса за 25 минути.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

Един ловджия се хвали, че си има много добро
куче:
- Надушва ме от 5 километра.
А колегите му отговарят:
- И ние, Данчо, и ние... Май ти е време да се
изкъпеш.
Блондинка звъни в офиса на интернет доставчика си:
- Не мога да вляза в интернет.
- Сигурна ли сте, че въвеждате правилно паролата?
- Да, шест звездички...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

