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ЗАПОВЕД № 307/14.05.2021 Г.
Седмицата на Европа
С
Е
вС
СУ
У Сатовча
С
стартира с различни инициативи. Под
П ръководството
На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА
на г-н Джеват Дунчев – директор на училището и учител по история и цивилизации, г-жа
О Б Р А З У В А М:
Райка Славчева - старши учител по френски език, г-жа Маруся Лозанова – старши учител
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съответната номерация и адрес за
по английски език и г-н Мирослав Камберов – учител по философия, бяха проведени интердисциплинарни иновативни уроци с учениците от 10-те и 11-те класове в присъствена и произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание
на 11 юли 2021 год., съгласно приложението, което е неразделна част от
дигитална среда.
настоящата заповед.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на ТЗ „ГРАО” Благоевград, РИК – Благоевград, отдел „ГРАО” - Сатовча, кметовете на
кметства и публикува на интернет страницата на общината.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на
общината.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Към Заповед № 307/14.05.2021 год.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
ɋȿɄɐɂə

Уроците се реализираха под звуците на Европейския химн „Ода на радостта“, а учениците
бяха запознати с историята на Европейския съюз, Съвета на Европа, декларацията на френския министър на външните работи - Робер Шуман и страните - членки на Европейския съюз.
Всички заедно се разходиха виртуално из европейския парламент на Брюксел и Страсбург,
след което учениците играха интерактивни игри и викторини в Kahoot и Mentimeter, посветени на деня на Европа и деня на eTwinning.
На учениците от 9 клас бяха представени дейностите по проект „Дигитална обиколка на
седемте чудеса на света“, eTwinning и проекти „Творчески, активни и отговорни тинейджъри
за европейско гражданство“ и „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни
култури“, програма „Еразъм+“.
На всички участващи ученици бе поставена задача да изготвят дигитални постери, посветени на Европейската седмица в България.
След приключване на мероприятията, учениците стигнаха до извода, че Европа и eTwinning
са нашето настояще и бъдеще.
Социалната пенсия за старост ще б
бъде
повишена от 1 юли. В програмата на правителството за месец юни е включено определянето на нов размер на социалната пенсия
за старост..
Освен нея от 1 юли се предвижда увеличение и на пенсиите, несвързани с трудова
дейност (пенсия за военна инвалидност,
пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната
пенсия) и добавките, които се изчисляват в
процент от нея.
Повишеният размер на пенсията за старост
ще има въздействие върху ежедневието и
стандарта на живот на над 128 хиляди души.
Припомняме, че минималната пенсия за
трудов стаж и възраст беше увеличена от 1
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ГОД.

Във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните
списъци за произвеждане на изборите за народни представители
за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и на основание чл.41, ал.3 от
Изборния кодекс и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ
Определям местата за обявяване на избирателните списъци по населени
места и избирателни секции както следва:
януари от 250 на 300 лева. От 1 юли предстои да се индексират с 5 на сто и всички
пенсии по швейцарското правило.

Мили деца,
Позволете ми от името на екипът ми и лично
от свое име, да Ви поздравя по повод 1 юни Международен ден на детето!
Този ден е най-слънчевият и жизнерадостен
празник, защото е посветен на Вас – нашите
деца! Вашите усмивки и светлинката в детските ви очички, правят този ден вълнуващ и незабравим за всички нас.
Вие сте нашето бъдеще, надежда и вяра във всичко добро и красиво.
Подаряваме Ви цялата си обич и Ви пожелаваме, дори когато Ви е трудно, да не
губите детското си очарование, да останете весели и слънчеви, искрени и обичливи.
От сърце Ви желая детството Ви да бъде едно приказно приключение, изпълнено с
безгрижни игри, много приятели, веселие и смях.
Честит празник!
д–р Арбен Мименов, Кмет на община Сатовча
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)
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Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете
на кметства и отдел „ГРАО” – Сатовча за изпълнение и на Районна
избирателна комисия – Благоевград за сведени

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

31 Май 2021година, Понеделник,
Международен ден на блондинките
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи
път е връчена наградата „Диамантено
токче“, която се присъжда на талантливи,
умни, успешни и модерни блондинки.
Първата известна блондинка в историята
е богинята Афродита, получила златните
си кичури като подарък от Зевс.
Световен ден без тютюнопушене
Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната здравна организация,
одобрена на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 май 1989 г. По данни на
Световната здравна организация тютюневият дим убива годишно около 6
млн. души, от които 600 000 са т.нар. „пасивани пушачи“. Ако не предприемат
мерки до 2030 година епидемията ще убие над 8 млн. души, 80 процента от
които са сред хората с ниски и средни доходи.
Празник на военните духови оркестри
На този ден е създаден първият военен духов оркестър в България. Денят на
военните духови оркестри е обявен със заповед на министъра на отбраната на 31
май 2001 г. Първият военен духов оркестър в България е създаден през април 1879 г.
1 Юни 2021 година, Вторник,
Първи юни - ден на детето
Международният ден на детето е честван в много страни по света води началото
си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева
през 1925 година. Според американските
изследователи датата 1 юни съчетава в
себе си традиции от китайската и американската история, а не комунистически,
както се счита в повечето бивши социалистически държави. Причината е, че
комунистическите държави правят празника популярен по цял свят, но не го
измислят. Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води
на празника на лодките- дракони. Това е китайски празник, водещ началото
си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата
инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна акция в
САЩ, в Европа с. г. се провежда международна конференция по въпросите
на детското здраве. В Женева, също решават да организират благотворителни
инициативи за деца. Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи
на друга инициатива, през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета
на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949
г. в Москва. Така благодарение на съветският призив - една година по-късно
1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). На
14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден
на децата, но дата не е повсеместно възприета, въпреки че
остава и се отбелязва като празник.
2 Юни 2021 година, Сряда,
Ден на Ботев и загиналите за свободата
Всяка година на 2 юни в 12.00 часа сирените в цялата
страна в продължение на три минути оповестяват отдаването
на почит към паметта на загиналите за свободата и независимостта на България. На 2 юни 1948 г. точно в 12.00 часа
е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата
страна. Денят за всенародна почит официално се отбелязва
от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват
живи Ботеви четници. От 1953 г. до 1988 г. се чества като Ден на Ботев и на
загиналите в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в
Отечествената война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на загиналите
за национално и социално освобождение на България, от 1991 г. до 1993 г. като

Ден на Ботев, и на загиналите за свободата на България. Денят на Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на България е обявен е с решение на Министерския съвет
от 31 май 1993 г. За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив.
5 Юни 2021 година, Събота,
Световен ден за защита на околната среда
Световният ден за опазване на околната среда. Чества се от
1973 г. по решение на конференцията на ООН по проблемите
на околната среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На този
форум е приета Декларация за околната среда - първият международен договор за принципите за екологична защита на
Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за
околната среда (ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН
в областта на околната среда и развитието - „Глобал - 500“ на държавни, политически и
обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание. В сливенския регион се намира
природния парк „Сините камъни“, който заедно с други зони попада под директивата
за птиците по местообитанията. Областта е на второ място в България по значение на
опазване на световно застрашения царски орел. В района се намира и единственото
място в страната, където се струпват млади и неполово съзрели орли. Тук те се хранят
до възраст, до която могат да формират нови двойки. Мястото е от световно значение за
гнезденето на ливадния дърдавец и е значимо за ЕС за опазването на видове, гнездящи
в голяма численост като - черен и бял щъркел, осояд, поен и ням лебед, орел змияр,
малък креслив орел, скален орел и други хищни птици.
6 Юни 2021 година, Неделя,
Годишнина от смъртта на Дамян Дамянов
На 6 юни 1999 г. в София умира Дамян Дамянов - български поет.
През 1961 г. завършва Българска филология в СУ „Климент Охридски“. Работи като литературен консултант във вестник „Народна
младеж“. От 1968 г. е към писателската група при ЦС на българските
профсъюзи, редактор в отдел „Поезия“ на списание „Пламък“. Първата му публикация е от 1949 г. във вестник „Сливенско дело“. През
1997 г. получава наградата „Ив. Вазов“ за цялостното си литературно
творчество. Някои от най-известните му книги са: „Ако нямаше
огън“ (1958 г.), „Очакване“ (1960 г.), „Лирика“ (1962 г.), „Стени“
(1964 г.), „Живей така, че … Есета, силуети, импресии“ (1969 г.), „Тетрадка по всичко“
(1980г.), „Отворен кръг“ (1983 г.), „Таванът“ (1983 г.), „Любовна лирика“ (1990г.; 2.
изд. 1992г.), „Още съм жив“ (1993 г.). Автор е на пиеси, есета, пътни бележки и други

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 28.05.2021 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 4 ɆȿɋɌȺ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ /
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɭɱɟɛɧɨɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
1
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
"ɍɱɢɬɟɥ"),ȼɢɫɲɟ (ɉɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ "ɍɱɢɬɟɥ")
ɍɱɢɬɟɥ, ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɭɱɟɛɟɧ
ȼɢɫɲɟ / Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ (ɍɱɢɬɟɥ
1
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧ ɟɬɚɩ
ɩɨ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ
1
Ʉɪɨɹɱ, ɨɛɭɜɧɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
1
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɥɟɠ
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 49 ɆȿɋɌȺ
8
ɒɢɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
2
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ, ɦɚɝɚɡɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ
3
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬ ɦɟɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɑɢɫɬɚɱ ɯɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ
ɋɪɟɞɧɨ
7
Ɉɛɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɲɢɟɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
11 Ʉɪɨɹɱ, ɬɟɤɫɬɢɥ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
1
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɱ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
3
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ
Ɇɚɲɢɧɟɧ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɳɚɦɩɨɜɚɧɟ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ
1
ɬɟɤɫɬɢɥ
ɇɚɫɬɪɨɣɱɢɤ ɧɚ ɲɩɪɢɰɦɚɲɢɧɢ ɢ
1
ɋɪɟɞɧɨ
ɫɪɨɞɧɢ ɧɚ ɬɹɯ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɨ,Ɉɫɧɨɜɧɨ
2
ɩɥɨɞɨɜɟ/ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ
1
Ɇɟɧɢɞɠɴɪ ɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɋɪɟɞɧɨ
1
Ⱦɨɦɚɤɢɧ
ɋɪɟɞɧɨ

ПРИТЧАТА, КОЯТО РАЗКРИВА МИСИЯТА НИ НА ЗЕМЯТА

Ерген с къща и кола
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

Преди да слязат на земята душите се събрали,
за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да
усвои урок, непознат за нея до сега.
Една от душите пожелала да слезе на земята,
за да се научи да прощава. Прошката щяла да я
доближи до съвършенството и божественото, а
в животите, които била изживяла досега, не ù се
случвало да прощава.
За тази цел обаче ù трябвали помощници.
Душата се обърнала към другите души, с които се
обичали безусловно и се чувствали едно цяло, и ги
помолила да я съпровождат по пътя ù към урока.
Всяка от душите обещала да ù създаде обстоятелства, чрез които да се научи на прошка.
Една от душите обещала да влезе в ролята на
неверен съпруг, който я обича, но непрекъснато изневерявала. Другата от душите щяла да се въплъти
в строгата майка, която критикува, но не хвали.
Третата душа щяла да бъде неблагодарният
началник, който потънал в собствените си грижи,
не обръща внимание на най-съвестната си служителка.

Тези души слезли на земята, за да изпълнят
мисията си и да научат своята сестра на прошка.
Но когато се въплътили в тяло, забравили за
своята духовна цел, а започнали да обръщат
повече внимание на материалния свят наоколо.
Душата, която дошла на този свят, за да се
научи на прошка, се смятала за наказана, защото
забравила за ролята, която сама си е избрала.
Смятала, че животът е несправедлив към нея,
тъй като ù изпраща само хора, които не я обичат.
Но всъщност с тези души са се обичали безусловно
и те са около нея, за да ù помагат да осъществи
идеята, с която е дошла на земята.
.
.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
К АКВИ

СА НАЙ - ЧЕСТИТЕ НАРУШЕНИЯ
В ДОГОВОРИТЕ ЗА БЪРЗ КРЕДИТ

Начисляването на
такси и комисиони,
свързани с усвояване и управление на
кредитите са найчестите нарушения
в договорите и общите условия за предоставяне на заеми
на физически лица.
Това показват проверки на Комисията за защита на
потребителите през последните 5 години.
Други нарушения на фирмите за бързи кредити са
неясните критерии за обявяване на предсрочно погасяване, както и начисляване на такси и комисиони за
същите, извън законоустановените.
Освен това банките често дават кратки срокове и
невъзможни условия за осигуряване на поръчител.
През 2020 година по Закона за потребителския кредит са извършени 292 инспекции. Издадени са 29 наказателни постановления за санкции.
От 2016 г. до сега са анализирани общите условия
на 57 небанкови финансови институции и е установено наличието на неравноправни клаузи. След направените препоръки от КЗП за отстраняването им 45 от
дружествата се съобразиха с тях.
През последната година към 3 дружества от сектора
са изпратени препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи и се очаква тяхното становище. За
други 9 дружества КЗП е инициирала завеждане на
колективни искове за прогласяване нищожността на
неравноправните клаузи от компетентния съд.
Комисията периодично анализира клаузите в потребителските договори и общите условия на всички икономически оператори - финансови (банкови и небанкови)
институции, туроператори, застрахователи, пощенски
оператори, телекомуникационни компании и др.

КАКВИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА МОГА ДА ПОЛУЧА

Над 570 милиона лева ще бъдат отпуснати тази година за подпомагане на семействата с деца. Това показва планът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие
на населението в Република България (2012 – 2030 г.).
Тази година отпадна подоходният критерии за еднократната помощ от 300 лева за ученици, записани
в първи клас. За нея са предвидени 16 800 000 лв.,
като парите трябва
да стигнат до 56 000
ученици. Еднократно плащане от 300
лева ще получат и
родителите на деца,
записани в 8 клас.
Сумата е 18 750
000 лв. и ще я получат 62 500 ученици,
е записано в плана. Средствата в размер на 300 лева за
всеки ученик в първи и осми клас ще бъдат разделени
на две части – 150 лева през първия учебен срок и 150
лева за втория учебен срок.
Най-голямото перо са детските надбавки. За отглеждане на дете до 1 г. са заделени над 34 млн. лева,
а за дете до завършване на средно образование – близо 300 милиона лева. От тази година надбавката за
едно дете в семейството вече е 50 лв., за две - 110 лв.,
а за три - 165 лв.
Право на помощ имат семейства, в които доходите
на човек са до 510 лв., а 80% от помощта се полага
при доход между 510 лв. и 650 лв. на човек. Според
плана такава надбавка ще се плаща за 572 000 деца
средно на месец.
Родителите с по-високи доходи могат да ползват данъчни облекчения, като им се приспадне определена
сума от годишната данъчна основа. За едно ненавършило пълнолетие дете се приспадат 4 500 лв., за две
- 9 000 лв., а за три и повече – 15 500 лв.

КОЯ

КАТЕГОРИЯ ТРУД СЕ ВОДИ ВРЕМЕТО,
ПРЕЗ КОЕТО СТЕ БЕЗРАБОТНИ

Работник има
малко над 14 години трудов си стаж
като втора категория труд.
След това е съкратен и има право на 12 месечно
обезщетение. Ще
се зачита ли времето за обезщетение като втора категория труд, за да се
получат най-малко 15 години за ранно пенсиониране?
Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, е осигурителен стаж от трета
категория труд.
Това е така, защото на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване това време се зачита
за осигурителен стаж, през това време лицето не е
упражнявало трудова дейност, обясняват експертите
от Министерството на труда и социалната политика.
С признатия за осигурителен стаж период на получаване на парично обезщетение за безработица не може
да придобие необходимия 15 години осигурителен стаж
при условията на втора категория труд.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД
ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
В коя категория труд попада професията, която работим, се определя от Наредбата за категоризиране
на труда при пенсиониране (НКТП). Работодателят
обаче е задължен при изготвяне на документи за
осигурителен стаж да впише съответната точка от
НКТП, по която предлага да се зачете стажът ни,
като представи и документи за това.
Конкретната преценка обаче се извършва от съответното териториално поделение на НОИ въз основа
на документите, които представим.
Всички, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране.
Вноските в него са изцяло за сметка на работодателя. Ако работникът избере ранно пенсиониране от
ДОО, набраните суми по индивидуалната му партида в професионален фонд задължително се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено
осигуряване, тъй като пенсията се отпуска и изплаща от НОИ.

Работещите при първа и втора категория труд могат да се пенсионират по-рано от другите. За тази
година условията са за жените трябва да имат 10
години стаж първа категория труд и сбор от осигурителен стаж и възраст общо 94 точки, а за втора категория труд – 15 години стаж и 94 точки. Те трябва
да са навършили 49 г. и 8 месеца за първа категория
и 54 г. и 8 месеца за втора категория.
При мъжете – задължителният стаж за първа категория е 10 години и 100 точки, а за втора – 15 години
и 100 точки. Възрастта за пенсиониране за тази година е 52 г. и 8 месеца за първа категория труд и 58г.
и 8 месеца за втора.
От общо 1,57 млн. пенсии към края на деветмесечието на миналата година само 18 356 са отпуснати за първа категория труд. 43 000 човека пък са
се пенсионирали при условията на втора категория.
Това показват данните на Националния осигурителен институт.

РАЗПРОСТРАНЯВАТ

СЕ НОВИ ФАЛШИВИ
ИМЕЙЛИ С ИМЕТО НА НАП

Фалшиви имейли за
образувани изпълнителни дела за непогасени задължения към
Национална агенция
за приходите се разпространяват отново в
Интернет.
К ъ м п и с м ото и ма
прикрепен 1 файл, съдържащ зловреден код.
При отварянето му, компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус,
който да открадне лични и финансови данни.
Като подател на фалшивото електронно писмо е
посочен частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Стефан
Петров, като се визуализира следният електронен
адрес: office@stefanpetrov.bg.
От НАП предупреждават, че това представлява
класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се
цели опит за кражба на лична информация в интернет
- потребителски имена за достъп, пароли, банкови
сметки и т. н.

Въпрос: Работил съм в чужбина. Ще ми бъде
ли признат за осигурителен и трудов стаж този
период?
Отговор на МТСП: По смисъла на българското
законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово
правоотношение. Трудов стаж е и времето, през
което е изпълнявана държавна служба или работа
по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ЮНИ 2021г.
До 10-ти юни:
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 залогът за участие е чрез цената на
телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти юни:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно
с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за
данъчния период - месец май.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция (с
изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
(включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец май. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец май
изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния
период – месец май е извършило вътреобщностни
доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица,
регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
или доставки като посредник в тристранна операция,
по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава
VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански
активи, от територията на страната до територията на
Северна Ирландия под режим на складиране на стоки
до поискване и/или когато през този период настъпи
промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец
май 2021 г.
в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз,
удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на
правоотношението.
За осигурителен стаж по българското законодателство
се зачита времето, специално посочено като такова
от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има
значение при определяне на правата от държавното
обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната
сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди
въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите
за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за
установяване процедурата за неговото прилагане)
или на действащите двустранни договори за социална
сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на
такива периоди, придобити по чуждото законодателство
Въпрос: С какви документи е необходимо да се
сдобия, преди да се завърна в България?
Отговор на МТСП: Съгласно координационните
регламенти за социална сигурност, обменът на информация между компетентните институции относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност,
се извършва изцяло по служебен път. Обмяната на тази
информация, удостоверяваща Вашите осигурителни
периоди, се извършва посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри/структурирани
електронни документи.
Въпреки това, в някои определени случаи исканата от
Вас информация може да ви бъде издадена под формата
на документ, който след това може да представите в
съответната институция в другата държава членка. Тези
преносими документи ви дават възможност, в случай
на трансгранична ситуация, да докажете своите социалноосигурителни права. В случай, че не разполагате
с подобен документ, институцията на съответната държава ще ги изиска по служебен път, като това обаче е
възможно да доведе до известно забавяне.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ВЪЗПИТАВАМЕ МАЛКО ДЕТЕ

Сигурно вече Ви е втръснало да слушате, че за да възпитавате малко дете е най-важно търпение. Търпение и само
търпение. Но как да сте винаги търпелив, когато малкото
дете Ви влудява? Разлива по масата и пода абсолютно
всичко, което му попадне, рови с удоволствие в котешката тоалетна или пък ровичка в ушите на кучето Ви. Да
не говорим и за по-опасни действия като преднамерено
бъркане в контактите, например. Направо ръката Ви не се
сдържа да го зашлевите, защото вече не са Ви останали
думи и търпение да му
обяснявате какво и защо
не трябва да прави.
Да, нищо изненадващо
и напълно разбираемо.
Възможно е някой път да
„пернете“ малкото човече
и това няма да Ви направи
лош родител. Понякога
наистина търпението ни се изчерпва, но не забравяйте за
думичката „понякога“. Само понякога, когато сте на пределите на търпението си. Не си мислете, че боят е добра
форма на възпитание нито за малки, нито за по-отраснали
деца. Доказано е, че ако непрекъснато крещите или пък
удряте детето си, то ще се превърне в един агресивен
човек, комуто ласките ще са нещо непознато.
При децата, които са над 3 годишна възраст действа доста
ефективно методът на наказанията и поощренията. Важно
е самите наказания и поощрения да са добре преценени
от Вас самите. Детето не е кученце, което да поощрявате
за добро поведение с нещо сладко, тъй като то е вредно
за него. Поощрение може да е извеждане до някой увеселителен център или пък плувен басейн.
Рационално поощрение. Което важи в пълна сила и за
наказанията, като тук добри варианти са лишаване за известно време от телевизор или компютър, защото без това
дългото седене пред тях е вредно за развитието на децата.
Отново обаче е важно да обясните търпеливо защо детето
е получило своето наказание или поощрение. Възпитание
с търпение, а не чрез сила.
И като си говорим за разликата между възпитанието с търпение и възпитанието чрез сила, няма как да не споменем
и великолепната мисъл на ирландския философ и политик
Едмънд Бърк, който казва, че с търпение ще постигнем
много повече, отколкото със сила. Човечецът не го е казал
по повод възпитанието на малки деца, но това си е една
общовалидна истина, която не бива да забравяте. Дори и
когато става въпрос за възпитаване на деца.

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА
ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ЮНИ

През месец Юни имаме по-малко
задължения в зеленчуковата градина,
в сравнение с месец Май. Основните
ни задачи се състоят в поливането на
вече засадените зеленчуци и подправки, окопаване, плевене, набиване на
колове, растителна защита и други. Нека да видим поподробно какви грижи имаме за основните зеленчуци:
Ранните домати цъфтят усилено и сега трябва да положим подходящите грижи. Започват да се появяват и първите узрели домати, които са с прекрасен вкус. Ако все
още не сме набили коловете до късните домати, време е
да го направим. Да напомним, че за по-доброто опрашване на доматите, трябва леко да ги разклащаме всеки ден,
след като започнат да цъфтят. Ако през месеца има доста
валежи е добре леко да разрохкваме почвата около растенията. А също така да следим и за мана. Ако пък няма
толкова валежи, ще се наложи да ги поливаме (но не често), най-добре с хладка вода. Добре е да направим листно
подхранване, също така можем да подхраним с дървесна
пепел или с органичен тор. Да не забравяме за борбата с
плевелите и навременното отстраняване на доматените
издънки. Вижте тук повече за грижите за доматите.
Пипера е вече засаден през Май и сега трябва да се
грижим за добрия му растеж. През месец Юни е добре
да направим 2 окопавания на почвата около корените. С
едното окопаване, можем да внесем и малко органичен
тор, компост или да шербетуваме. Поливките зависят от
времето и валежите, като при появата на първите плодове, трябва да поливаме по-често. Следим за болести.
Краставиците вече са засадени и прикрепени към колове или решетки. Цъфтят обилно и през месеца можем
да наберем доста богата реколта. Трябва да следим за тях-

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

ното поливане с хладка вода, защото те обичат водата.
Но не трябва и да прекаляваме, за да не загният корените. Месец Юни е подходящ за подхранването на корените с биотор, компост, мая или листно подхранване с
вода и йод.
Картофите растат, като през месец Юни трябва да се
погрижим да ги окопаем и загърлим, да се борим с колорадския бръмбар, ако се налага да ги полеем с вода и
да ги подхраним. Ранните картофи вече вадим, защото
са готови. Поливането с вода правим най-вече когато
започнат да цъфтят, по един път в седмицата, но все пак
в зависимост от валежите и температурата. Добре се отразява подхранването с дървесна пепел.
Градинския фасул е вече засаден. Основната ни задача за фасула през месец Юни е да сложим дървените
пръти (колове), по които ще се закрепят бобовите растения. Ако през месеца няма много валежи е добре да
полеем 1 или максимум 2 пъти. Но по принцип поливаме след като почне да цъфти. Подхранването на фасула
не е задължително, но няма да навреди едно подхранване през месеца..
През месец Юни трябва да следим зеленчуковата градина за възможни болести и неприятели. Най-вече за
различните видове мана, а от неприятелите – за листните въшки и акарите. Можем да третираме с химически
препарати или с биологичен препарат. За акари можем
да закупим Афитек ЕК (не е пестицид и е толерантен
към пчелите), а можем да направим собствен органичен
препарат – вижте тук как да го направим. Ако имаме
възможност е хубаво да сложим мрежа против градушки над растенията. Трябва да сме я опънали и захванали добре, като между отделните редове мрежа оставяме
малко разстояние. Добре е да поддържаме растенията
без плевели и да ги подхраним добре преди започване на плододаване, за да очакваме по-богата реколта.
Подходящо решение през месец Юни е мулчирането,
което ще запази влагата в почвата по-дълго време и ще
ни предпази до известна степен от плевелите. Също
спомага на почвата да не прегрява.

КАК ДА ПОЧИСТИМ ЕМАЙЛИРАНИТЕ СЪДОВЕ?

Със сигурност във всяка кухня има няколко супени
лъжици сол. Както показва практиката, това е най-доброто средство за почистване на изгоряло от повърхността на емайлиран съд. Трябва да използвате солта
по следния начин:
- На мястото на загорелите и пожълтелите места посипете обилно груба кухненска сол;
- Налейте малко топла вода отгоре;
- Оставете съда с този разтвор за 3-4 часа;
- След определеното време поставете съда под течаща
гореща вода и внимателно отстранете въглеродните
отлагания с мека гъба.
Ако и след тези действия на дъното на съда останат
жълти петна и следи от изгоряла храна, можете отново
да изсипете малко сол и да налеете вода и да сварите
получения разтвор. Важно е да кипите на слаб огън
половин час. Този метод ще почисти съда от всякакви
замърсявания.
Ако солта не ви е помогнала да почистите качествено
съда, има и друг по-ефективен метод - използването на
трапезен оцет. За да почистите съда, трябва да излеете в
замърсения съд такова количество оцет, което да покрие
цялата загоряла площ. Оставете съда за 3-4 часа. През
това време остатъците от храна лесно ще се отлепят
от повърхността. За пълно почистване изсипете оцета
от съда и измийте по обичайния начин с помощта на
препарат.
Все още не можете да премахнете въглеродните отлагания? Можете да опитате втори вариант. Изсипете
200 г вода и 20-40 г оцет в замърсения емайлиран съд.
Поставете на слаб огън и варете водно-оцетния разтвор
в продължение на няколко минути. След изключване на
огъня изчакайте съда да се охлади и отстранете остатъците от изгоряла храна с помощта на мека кърпа.
Ако нямате оцет под ръка, можете да използвате лимонтозу или лимонов сок, получен от 1-2 плода. Имайте
предвид, че натуралният кисел сок е много по-ефективен
от всяко друго средство. Трябва да накиснете загорялото
с разтвор на лимонтузу и вода или с лимоновия сок.
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
числата от 1 до 9.

НА

ЖЪЛТА ТИНТЯВА
ЗАСИЛВА АПЕТИТА, НО И ОЩЕ…

Жълта тинтява, горчивка или Gentiana lutea е многогодишно тревисто растение, разпространено по
влажните планински склонове, почти из цялата
страна. Поради масовото и изключително неправилно
събиране на растението в близкото минало, жълтата
тинтява е защитена от изчезване и затова е обявена за
защитен вид. Събирането на корени от естествените
ѝ находища е забранено.
Действие и приложение.
Корените на растението и
продуктите от тях стимулират екскрецията и моторната
функция на стомашно-чревния тракт, както и на черния
дроб и жлъчния мехур. Под
тяхно въздействие се засилва отделянето на слюнка и
жлъчен сок, с което се повишава апетитът, повишава
се възбудимостта към хранителни дразнители, усилва
се чревната дейност. Често се предписва при чревни
колики и запек, при жълтеница и малокръвие.
Българската народна медицина препоръчва корена на
жълтата тинтява още при пясък в бъбреците, гастрит,
ентерит, заболявания на черния дроб и др.
За него се знае, че има леко температуропонижаващо
и глистогонно действие. Експериментално е установено, че активира производството на бели кръвни
клетки, което може да се отрази благоприятно на
имунната защита на организма.
Жълтата тинтява се прилага и в пивоварната промишленост, където се предпочитат ферментирали
корени. Те се сушат на по-ниска температура. Първо
на 30° С за 3 – 4 дни и след това се досушават на 60° С.
Така изсушените корени имат кехлибареножълт цвят.
Химичен състав. Дрогата съдържа горчиви гликозиди (3%) – генциопикрин, генциамарин, генцизин,
амарогенцин. В неферментиралата дрога се съдържат
и значителни количества захари – генцианоза, генциобиоза и захароза. В състава на дрогата участват
още алкалоидът генцианин, пектини, тлъсто масло,
дъбилни и слузни вещества
Дрога. Използваемата част на растението са корените. Те се събират през есента – август, септември
от по-стари растения (4-годишни и по-стари). Подебелите корени след измиване се нарязват и се
сушат веднага в сушилня на 60° C. Обработени по
този начин, те не ферментират и се употребяват за
медицински цели. Изсушената билка има сивокафяв
цвят – отвън, жълтеникав до светлокафяв – отвътре,
характерна миризма и силно горчив вкус.

РУЛЦА ОТ БУТЕРТЕСТО СЪС
СПАНАК И СИРЕНЕ

Продукти:
• 2 супени лъжици зехтин
• 1-2 скилидки чесън, пресован
• 250 г спанак
• Сол на вкус
• 100 г фета сирене
• 2 листа бутертесто
• 1 яйце
• 1 супена лъжица
прясно мляко
• Сусам за поръсване
Начин на приготвяне:
Запържете чесъна в 2
супени лъжици мазнина
за 2 минути. Добавете спанака и разбъркайте, докато се
задуши. Овкусете със сол и разбъркайте. Прехвърлете
в купа и добавете фета. Разбъркайте.
Нарежете двата листа тесто по дължина на ленти с
дебелина около 5 см. Намажете всяка лента с пълнежа. Навийте на руло. Намажете със сместа с яйцето и
млякото. Подредете рулата в тава за печене с хартия.
Нарежете рулата на малки рулца. Поръсете със сусама.
Печете за 20-25 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!

- Гледа ли мача вчера?
- Да, до три сутринта.
- Да но, мачът свърши в дванайсет и половина...
- Ама бирата не!
Двама студенти, съквартиранти си говорят.
Единия казва:
- Много е тежко положението с храната... Без
никакви доходи... Искаш ли да си вземем едно
прасе, да си го гледаме?
- Стига бе! Много е мръсно!
- Нищо му няма, ще свикне...

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

