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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Машинно или с хартиена бюлетина 
се гласува в страната? Имам ли пра-
во на избор?
Изборният кодекс предвижда, че в из-

бирателната секция се гласува със спе-
циализирано устройство за машинно 
гласуване. Бюлетината за машинно гла-
суване се визуализира на устройството 
и е проектирана по същия начин както 
хартиената бюлетина.
Изключенията от правилото, че в стра-

ната се гласува само със специализира-
но устройство за машинно гласуване, са 
изрично изброени в Изборния кодекс:

• в избирателни секции с по-малко от 
300 избиратели;

• при гласуване с подвижна избира-
телна кутия;

• в избирателни секции в лечебни за-
ведения, домове за стари хора и други 
специализирани институции за предос-
тавяне на социални услуги, както и в 
избирателните секции в местата за ли-
шаване от свобода и за задържане;

• в избирателни секции на плавателни 
съдове под българско знаме;
Когато в изборния ден възникнат не-

преодолими външни обстоятелства и 
машинното гласуване се преустанови, 
гласуването продължава с хартиени 
бюлетини.
Гласуването със специализирано ус-

тройство за машинно гласуване е рав-
ностойно на гласуването с хартиена 
бюлетина.

 Може ли ученици, студенти и док-
торанти, навършили 18 години, да 
гласуват в изборите за народни пред-
ставители на 11 юли 2021 г. в насе-
леното място, в което учат, ако то е 
различно от постоянния им адрес?
Ученици, студенти и докторанти 

(вкл. курсанти и дипломанти) - редов-
но обучение, могат да гласуват в изби-
рателна секция по избор в населеното 
място, където учат, когато то е различ-
но от населеното място по постоянния 
им адрес, след като представят:

• документ за самоличност;

• надлежно заверена от учебното заве-
дение със седалище в населеното място 
за съответната учебна година учени-
ческа книжка или студентска книжка 
за съответния семестър или документ 
(уверение), удостоверяващ редовното 
обучение, подписан от ръководителя;

• декларация от ученика, студента 
или докторанта по образец (Приложе-
ние № 17-НС от изборните книжа), коя-
то се предоставя от СИК.
На кой адрес се упражнява правото 

на глас. Може ли да се гласува в насе-
лено място в страната, в което изби-
рателят няма регистриран постоянен 
или настоящ адрес?
Гласуването в страната се извършва 

по постоянен адрес. Избирател, чийто 
постоянен и настоящ адрес са в различ-
ни населени места, може да подаде за-
явление за гласуване по настоящ адрес 
и да се впише в избирателния списък 
по настоящ адрес.
Изключение от това правило е пред-

видено за:
• лицата, които имат право да гла-

суват с удостоверение за гласуване на 
друго място (чл. 34 ИК);

• лицата, заети в произвеждане на из-
бори (чл. 233 ИК);

• избирателите с увредено зрение или 
със затруднение в придвижването (чл. 
235 ИК);

• ученици, студенти и докторанти (чл. 
241 ИК).
Постоянният адрес е вписан в лична-

та карта и по този адрес избирателите 
се включват в избирателните списъци.
Настоящият адрес се регистрира от 

общинската администрация въз основа 
на заявление за регистриране на насто-
ящ адрес и може да съвпада с постоян-
ния адрес или да е различен от него. 
Условията и редът за регистрация на 
настоящ адрес са определени в Закона 
за гражданската регистрация.
В страната може ли да се гласува 

с лична карта, чийто срок на валид-
ност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на лич-
ната карта е изтекъл след 13 март 
2020г., гласуването се извършва, като 
не се изисква представяне пред СИК 
на удостоверение за издаване на лични 
документи по чл. 263, ал. 2 ИК.
Когато личната карта е изгубена, от-

крадната, унищожена, повредена или 
е в процес на издаване, гласуването се 
извършва с удостоверение за издаване 
на лични документи.
Удостоверението се издава от органите 

на МВР, включително и в изборния ден, 
след подаване на заявление за издаване 
на нова лична карта. Когато заявлението 
за издаване на лична карта е подадено 
преди изборния ден, удостоверението за 
гласуване може да се издаде във всяко 
РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обя-
вения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверението осигурява възмож-

ност за упражняване правото на глас, 
издава се само за да послужи пред се-
кционната избирателна комисия и е ва-
лидно само за изборния ден.
Какво трябва да направя, ако не 

фигурирам в избирателните списъ-
ци или в тях е допусната грешка?
Проверете дали сте вписани в из-

бирателния списък за изборите. Спи-
съците са обявени на места близо 
до избирателната секция, на интер-
нет страниците на общината и на ГД 
„ГРАО“ в МРРБ.
Ако не фигурирате в избирателния 

списък, подайте заявление (Приложе-
ние № 9-НС от изборните книжа) до 
кмета на общината/района/кметството 
до 9 юли 2021 г.
При допуснати непълноти и грешки 

във вашите данни следва да подадете 
заявление (Приложение № 8-НС от из-
борните книжа) до кмета на община-
та/района/кметството не по-късно от 7 
дни преди изборите (до 3 юли 2021 г. 
включително).

 Кога се допуска гласуване с при-
дружител на избиратели с трайни 
увреждания?

Гласуването с посочен от избирателя 
придружител се допуска, когато изби-
рателят е с увредено зрение, с увреден 
слух или с друго увреждане, което не 
му позволява да извърши сам необхо-
димите действия при гласуването.
За избирател, който се придвижва с 

придружител, но може сам да извърши 
необходимите действия при гласуване-
то, придружителят се допуска само до 
машината/кабината за гласуване, след 
което придружителят се отстранява, 
докато избирателят гласува.
Допускането на избирател да гласува 

с придружител е по преценка на пред-
седателя на СИК. Избирателят не е длъ-
жен да представи документ от ТЕЛК 
или НЕЛК. Придружителят трябва да 
удостовери самоличността си с лична 
карта. Отказът на председателя може 
да се оспори пред СИК. Секционната 
избирателна комисия се произнася с 
решение, което е окончателно.
Неграмотността не е основание за 

гласуване с придружител.
Не може да бъде придружител кан-

дидат за народен представител, член 
на СИК, представител на партия, ко-
алиция или инициативен комитет, за-
стъпник, наблюдател, анкетьор.

Денят 22 юни беше един прекрасен и 
запомнящ се Ден на буквите в училище 
Сатовча. 
Празникът беше организиран от учи-

телите на първи клас в училище Сатов-
ча г-ца Сузана Влайкова и г-ца Аксиния 
Влайкова. 
Празник, който по традиция е показа-

тел за наученото от учениците в първи 
клас. Празник, очакван с нетърпение 
от първокласниците, за да покажат на 
своите близки и гости на тържеството, 
че вече са грамотни, че могат да четат 
и пишат спокойно, че могат да смятат и 
решават правилно задачи, че са станали 
по отговорни към себе си, към близките 
си и към заобикалящият ги свят.
Всички тези познания първокласни-

ците показаха, че са ги усвоили и че се 
справят много добре, разбира се благо-
дарение на находчивите и амбициозни 
учителки.
Освен създадената празнична ат-

мосфера в училищния двор, доброто 
представяне на първокласниците в ху-

дожествената програма, децата изнена-
даха присъстващите с атрактивно пус-
кане на гълъбче в небето над Сатовча, 
за да покажат, че ги е грижа за мира и 
добруването между хората.  Също така 
посадиха дръвче, с което показаха, че са 
осъзнали отговорността към заобикаля-
щият ги свят и ги е грижа за природата. 
А завършекът на празника събра всич-
ки присъстващи на красиво сатовчанско 
хоро, с което показаха интереса към ми-
налото и желанието да се опазят тради-
циите.
Кметът на общината д-р Арбен Ми-

менов поздрави всички първокласници 
за доброто представяне, пожела им да 
бъдат здрави, любознателни и добри, а 
също така  им подари интересни книжки 
с приказни, които да четат по време на 
предстоящата лятна ваканция. 
Празникът за буквите в училище Са-

товча беше изпълнен с много радост, ве-
селие и усмивки, а също така и  с много 
лакомства и подаръци предоставени от 
родители и гости на тържеството. 



В едно езеро живеел красив лебед. Всеки ден 
той плувал от единия край на езерото до другия, 
където си почивал край голямо дърво. Докато 
стоял до дървото, той винаги си говорел със своя 
приятел - огромен скорпион.
Лебедът винаги разказвал ентусиазирано на 

своя другар какво има от другата страна на езе-
рото, а той слушал в захлас.
Веднъж скорпионът помолил лебеда да го вземе 

с него на разходка, та да види свят и той. Пернатият 
приятел веднага се съгласил. За него щяло да бъде 
огромно удоволствие да разходи скорпиона, който 
сам не би могъл да достигне то тези забележителни 
местенцата на езерото.

И така, птицата сложила своя дребен пътник 
на гърба си и се понесла по водата. Но само след 
броени минути, без да иска, скорпионът я ужилил.
Тогава лебедът изохкал и се възмутил шумно:
- Аз исках да ти помогна, а ти ме нападаш. 

Трябва да промениш природата си!
Чувствайки се виновен, скорпионът обяснил:
 - Ти знаеше, че жиля. Помагаш ми, защото 

твоята природа е такава. Но моята е да нападам. 
Не ме съди за това, което съм. И двамата сме 
Божии творения.
Притчата ни учи, че трябва да подбираме вни-

мателно обкръжението си, а не да очакваме, че 
някой ще се промени само защото ние искаме да му 
помогнем. По-лесно е да си избираме правилните 
приятели, отколкото да изменяме природата и 
навиците на тези, с които сме заобиколени.

Ерген с къща и колаЕрген с къща и кола

Н О В И Н И
28 юни - 4 юли 2021г., брой 22

29 Юни 2021 година, Вторник,
Петровден 
На този ден църквата чества паметта на 

двамата Христови апостоли - Петър и Па-
вел - ревностни разпространители на хрис-
тиянството, изтърпели много страдания 
и гонения и са наречени „първовърховни 
престолници и вселенски учители“. Петър, 
беден рибар от гр. Витсаида край Гениса-
ретското езеро, е един от първите ученици 
на Христос и един от преданите му после-
дователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, 
първоначално изповядва юдейската религия 
и е сред гонителите на християните. На път 
за Дамаск той е ослепен от видение на Гос-
пода. Завеждат го обратно в града, където 
след три дни е изцерен по чудо. От яростен 
противник става най-ревностен разпрос-
транител на Христовото учение. През 67 г. 
заедно със сподвижника му Петър са раз-
пнати на кръст от император Нерон в Рим. 
На Петровден се принася жертвено животно в чест на светеца - обикновено 
се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят в черквата колак и 
ранни ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. Според 
народните вярвания Свети Петър е ключар на райските порти и главен съдник 
на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе 
в рая. Празнуват носещите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, 
Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, 
скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен. 

30 Юни 2021 година, Сряда,
 Годишнина от смъртта на 

Гунди и Котков
 На 30 юни 1971 година на път 

за Враца, край прохода Витиня 
умират двама от най-добрите и 
обичани български футболисти 
Георги Аспарухов (Гунди) (4 
май 1943 - 30 юни 1971) и Ни-
кола Котков (9 декември 1938 
- 30 юни 1971). По това време 
те са съотборници и играят в 

столичния „Левски“, по време на катастрофата Гунди шофира любимата му 
бежова Alfa Romeo - Giulia GT с номер СА 9999. Най-вероятната причина е 
несъобразена скорост, заради която не спира на Т-образния разклон на пътя 
Ботевград-Витиня- София. Колата на Гунди и Котков се блъска в камион с 
ремарке, движещ се по посока София - ударът е точно зад шофьорската врата 
на ЗИЛ-а, в резервоара. „Алфа Ромео“-то се запалва, а Аспарухов и Котков 
загиват. Има няколко различни версии за катастрофата - от техническа не-
изправност на колата до преднамерено убийство на двамата най-известни 
български футболисти. 

2 Юли 2021 година, Петък,
Международен ден на НЛО
 През 2001 г. Хактан Акдоган, 

създател на Международния 
музей на НЛО в Истанбул, Тур-
ция, публикува предложение за 
честването му. Годишнина от 
инцидента в Розуел, САЩ (юни-
юли 1947), където е намерено ка-
тастрофирало НЛО. Инцидентът 
в Розуел е станал през нощта на 4 
юли 1947 г. когато нещо се разби-
ло в близост до градчето Розуел, щата Ню Мексико. Собственикът на ранчо 
„Мак“ открил нещо като летяща чиния, която се била разбила в имота му. В 
нея се намирали телата на четирима от пътниците, трима от които мъртви. 
Всички били ниски, със сива кожа, големи глави и огромни черни очи. Чо-
векът се обадил в близката военна база, откъдето поели контрол над нещата.

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

ПРИТЧА ЗА ЛЕБЕДА И СКОРПИОНА

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА ТЕМА „СОЛИДАРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ“

След проведения литаратурен конкурс на тема 
„Солидарност в действие“, младежка инициативна 
група и екипът на фондация „Ценности, добродетели, 
интегритет“ (ФЦДИ) обявяват следващата инициати-
ва: младежки конкурс за художествено изображение 
на тема „Солидарност в действие“! Конкурсът не е 
съревнователен, а е селекитивен. От 20 юни до 10 
август 2021 г. автори от 14 до 30 години могат да из-
пращат рисунки/картини, фотографии, колажи и други изобразителни или дигитални 
творби по темата на конкурса на имейл: solidarity.in.action.bg@gmail.com! Селекционна 
комисия в състав от членове на младежката група, инициирала едноименния проект 
„Солидарност в действие“ (по програма „Европейски корпус за солидарност“ на Евро-
пейския съюз) и на екипа на фондацията ще направи предварителен подбор на творби 
с най-висока съдържателна и художествена стойност, които ще бъдат публикувани на 
страницата на проекта във фейсбук на адрес https://www.facebook.com/солидарност-в-
действие-106759354855050/. След период на гласуване от страна на публиката там ще 
бъдат излъчени и своеобразните призьори на конкурса. След приключването на конкурса 
за художествено изображение ще бъде подготвен и издаден (в електронен вариант) 
кратък сборник с текстове от вече проведения литературния конкурс на същата тема и 
изображения от изобразителния конкурс. Междувременно, продължаваме да приемаме и 
нови литературни творби на тема „Солидарност в действие“ за тази публикация. Автори 
на отличени творби по конкурса за художествено изображение ще бъдат поканени да 
участват в тренинг за младежки работници, който ФЦДИ организира от 29-ти август до 
4-ти септември 2021 г. в гр. Самоков с участието на младежи и младежки работници от 
8 европейски дъrжави. По време на това международно събитие участниците в тренинга 
ще имат възможност да създадат нови (изобразителни и/или литературни) творби, а по 
мотиви от тях ще бъдат създадени и превъплътени от участиците в обучението крат-
ки театрални миниатюри на тема „Солидарност в действие“. Очакваме с нетърпение 
вашите изобразителни творби и бъдещата ни съвместна работа в творческа общност! 
Допълнителни въпроси за конкурса може да задавате на същия имейл (solidarity.in.action.
bg@gmail.com) и/или на телефон 087 788-1220.
Дата на затваряне: 10 август 2021
Как да участваме: С рисунка, каритина, колаж, фотография или друго художест-

вено изображение на тема „Солидарност в действие“
Ограничение за участие: За младежи (от 14 до 30 години)
Общ награден фонд: Без паричен награден фонд (възможно участие на призьорите 

в последващ тренинг по програма „Еразъм+“)
Брой на победителите: Неопределен

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 25.06.2021 г.
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Въпрос: Кои са програмите и мерките за субси-
дирана заетост, насочени към безработните лица 
с трайни увреждания през 2021 г. ?
Отговор: През 2021 г. безработните лица с трайни 

увреждания могат да се включат в субсидирана заетост 
чрез програми и насърчителни мерки, включени в На-
ционалния план за действие по заетостта. Повишаване 
пригодността за заетост и започване на работа на суб-
сидирани работни места за срок до 24 месеца на реги-
стрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица 
с трайни увреждания предлага Национална програма за 
заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Те са 
част от целевата група и на Регионалните програми за 
заетост, проект „Възможност за реализация“ и проект 
„Хоризонти - 6“. За повече информация във връзка 
с програмите Ви препоръчваме да посетите рубрика 
„Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ 
(http://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-
zaetost) на сайта на Министерството на труда и соци-
алната политика. Алтернативна възможност за заетост 
предлага включването в насърчителните мерки по чл. 
36, ал. 2, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за насърчаване 
на заетостта, които стимулират работодателите да на-
емат на работа безработни лица с трайни увреждания. 
За повече информация Ви препоръчвам да посетите 
сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.
bg)  /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ 
„Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.
az.government.bg/bg/trl/).

Въпрос: Безработно, търсещо работа лице над 
50-годишна възраст, регистрирано в Дирекция 
„Бюро по труда“. Какви са възможностите за 
включване в субсидирана заетост през 2021 г.?
Отговор: Безработните лица над 50-годишна възраст 

са приоритетна целева група на активната политика на 
пазара на труда през 2021 г. На сайта на Министерство-
то на труда и социалната политика (http://www.mlsp.
government.bg), рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Про-
грами и проекти за заетост“ (https://mlsp.government.
bg/programi-i-proekti-za-zaetost) е достъпна актуална 
информация за програми и проекти, финансирани 
със средства от Държавния бюджет и предлагащи 
възможности за заетост на субсидирани работни 
места, както и обучение за придобиване на професи-
онална квалификация или ключови компетентности 
на безработни лица над 50-годишна възраст. Такива 
са Национална програма „Помощ за пенсиониране“, 
Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица, Регионалните програми за заетост, 
проект „Алтернатива за теб“, проект „Адаптация 
към новите условия“, проект „Скорости“, проект 
„Ново начало за работа -3“, проект „Възможност за 
реализация“, проект „Хоризонти - 6“. Алтернативна 
възможност за включване в субсидирана заетост 
предлагат насърчителните мерки по реда на Закона 
за насърчаване на заетостта. В рамките на мярката по 
чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта се 
насърчават работодателите да наемат на работа за срок 
от 3 до 12 месеца на лица от уязвими групи на пазара на 
труда, включително и безработни лица на възраст над 
50 години. Част от работната заплата и дължимите за 
сметка на работодателя осигурителни вноски в рамките 
на субсидирания период се финансират със средства от 
Държавния бюджет. Насърчителната мярка - чл. 55а от 
Закона за насърчаване на заетостта, предлага възмож-
ност на безработни лица над 55-годишна възраст да се 
включат в субсидирана заетост за срок до 6 месеца. На 
работодателите се възстановяват част от разходите за 
трудово възнаграждение, социални и здравни вноски 
за наетите лица. Работодателите поемат ангажимент да 
запазят заетостта на лицата за период равен на периода 
на субсидиране.
За повече информация във връзка с насърчителните 

мерки по Закона за насърчаване на заетостта, Ви пре-
поръчваме да посетете електронен адрес (https://www.
az.government.bg/bg/trl/).

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
28 юни - 4 юли 2021г., брой 22

ОТ 1 ЮЛИ: СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННОТО 
РАЗЧИТАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТ
От 1 юли започ-

ва електронното 
разчитане на зеле-
ните европейските 
сертификати.
Разчитането на 

данните ,  показ-
ващи  завършен 
цикъл на вакси-
нация, преболеду-
ване, отрицателен 
резултат от PCR или бърз антигенен тест, ще става 
с четци и таблети, които и в момента са налични.

АКТУАЛИЗИРАНА Е ЕЛЕКТРОННАТА 
УСЛУГА НА НОИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 
ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА
Допълнена версия на електронната услуга „Изчис-

ляване на прогнозна пенсия“ е активна на интернет 
страницата на Националния осигурителен институт 
(НОИ).
Публикувана е и актуализираната методика за из-

числяване на индивидуалния коефициент за пенсии-
те, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
Новите варианти на електронната услуга и мето-

диката отразяват промените в Кодекса за социално 
осигуряване, приети в края на 2020 г., и в Наредба-
та за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани 
през май тази година, с които е определен нов на-
чин за изчисляване на намалението на индивиду-
алния коефициент на лицата, които са родени след 

31.12.1959г. и са оси-
гурени в универсален 
пенсионен фонд.
Самите проме-

ни влизат в сила от 
01.09.2021 г., бъдещите 
пенсионери вече могат 
да проверят приблизи-
телния ефект от тяхно-
то прилагане на базата 
на прогнозните стой-
ности, изчислени чрез 
електронната услуга.

Индивидуалният коефициент е един от елементи-
те, въз основа на които се определят размерите на 
пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението 
му отразява обстоятелството, че лицата, родени след 
1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък 
размер на осигурителната вноска за риска „старост“, 
тъй като част от нея постъпва в универсален пенси-
онен фонд с цел получаване на втора допълнителна 
пенсия. То е строго индивидуално и корекцията за-
виси пряко от осигурителната история на лицето и 
конкретните му периоди на осигуряване.
При новия начин за изчисляване на намаление-

то на индивидуалния коефициент, който ще влезе 
в сила от началото на септември 2021 г., се вземат 
предвид:
Промените целят постигането на по-малко по раз-

мер намаление на индивидуалния коефициент и съ-
ответно – по-висок размер на пенсията.

КОГА ВЪВЕЖДАТ ЕКОСТИКЕРА С ЧИП 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОЛАТА
От 12 юли при извършването на годишен техниче-

ски преглед на автомобила на предното стъкло ще се 
поставя екостикер, в който ще има вграден чип. В него 
ще се съдържа информация за нивата на замърсяване 
от всеки автомобил, данните за него и резултатите от 
прегледа.
В седмицата преди 12 юли всички пунктове в стра-

ната ще бъдат оборудвани с новия образец стикери 
и с необходимите устройства, с които ще се записва 
информацията на чиповете.
В електронния чип ще бъде поместена цялата ин-

формация за самия автомобил - марка, модел, регис-
трационен номер, шаси и километраж:
Екостикерът ще има пет категории, като най-висока-

та - пета група, ще включва електрически и хибридни 
автомобили, които не замърсяват околната среда.

УЧИЛИЩАТА ВЕЧЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 
ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ЛЕТНИ ПОЧИВКИ

Училищата вече могат да кандидатстват в програмата 
за летните почивки. Министерството на образованието 
и науката (МОН) приема заявки за участие от 17 юни 
2021 г., до 31 юли 2021 г.
Ако след тази дата предвиденият бюджет не е израз-

ходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 
септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.
За първия етап важи ограничението броят участници 

от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой 
ученици и персонал до максимум 165 участници.
Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат 

да заявят група от до 12 участници. За втория етап тези 
ограничения отпадат, стига общият брой включени 
участници от едно учебно заведение да не надхвърля 
165 за всички етапи на програмата.

Учениците, които ще се включат в шестдневните 
безплатни пътувания, ще се избират по критерии, ут-
върдени от педагогическите съвети: продължителност 
на обучението от дистанция; представяне в учебния 
процес; социален статус; здравен статус.
Педагогическият съвет може да избира от тях, както 

и да определи други критерии.
Туристическият пакет за шестдневното пътуване 

е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Учи-
лищата трябва да съберат не по-малко от три оферти 
от туроператори и да изберат най-добрата от гледна 
точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, 
застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или 
социална програма.

До 30-ти юни: 
ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна 

декларация и внасяне на дължимия 
годишен корпоративен данък за 
предходната година. 

2. Подаване на годишната данъч-
на декларация и внасяне на дължи-
мия данък за предходната година 
от бюджетните предприятия. 

3. Подаване на годишната данъчна декларация и внася-
не на дължимия данък за предходната година от лицата, 
извършващи морско търговско корабоплаване, които за 
дейността си от опериране на кораби вместо с корпора-
тивен данък се облагат с данък върху дейността от опе-
риране на кораби.

4. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-
дходната година.
ЗДДС
1. Уведомяване по електронен път на компетентната 

ТД на НАП от регистрирано лице по реда на чл. 97б 
или 98 от ЗДДС, когато е избрало да  се регистрира за 
прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или 
за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии, в друга държава членка 
или по чл. 154 от ЗДДС. В този случай това лице не се 
счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, 
считано от 01.07.2021 г.

2. Подаване на заявление за регистрация от данъчно 
задължените лица и представителите, които действат от 
тяхно име и за тяхна сметка, които отговарят на услови-
ята за регистрация по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС.

3. Подаване от регистрираните лица по чл. 154 или чл. 
156 от ЗДДС на заявление за актуализация на данните в 
подадено от тях заявление за регистрация, за да могат 
същите да продължат регистрацията си за прилагане на 
режим в Съюза или режим извън Съюза.
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка 

върху недвижимите имоти за текущата година. 
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка 

върху превозните средства за текущата година.
3. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за ця-

лата текуща година с отстъпка от 5 на сто. 
4. Плащане на данъка върху превозните средства за ця-

лата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за пре-

дходната година от лицата, извършващи стопанска дей-
ност като търговци по смисъла на Търговския закон, 
включително едноличните търговци, както и от физиче-
ските лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

2. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на облагане с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и 
внасяне на дължимия по декларацията данък от лица, 
които извършват стопанска дейност като търговци по 
смисъла на Търговския закон, включително еднолични-
те търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 
29а от ЗДДФЛ.

3. Деклариране и внасяне от търговските банки и кло-
новете на чуждестранни банки в страната на окончател-
ния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, 
придобити през месец май.
До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна 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.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ЮНИ и ЮЛИ 2021г.



ВРЕДИ ЛИ МЕДЪТ НА ДИАБЕТА
Диетата на всеки диабетикът е доста строга относно 
приемането на захар и сладки изделия. Поради което не е 
изненадващ въпроса, дали медът е разрешен за пациенти 
с диабет. Захарният диабет е нелечима болест, при която 
е повишена кръвната захар в организма. Съществуват 
няколко типа диабет: диабет тип 1, диабет тип 2 и гес-
тационен диабет.
Медът е природен про-
дукт, който осигурява 
на организма енергия, 
стимулира имунната 
система и е естествен 
лек за редица заболя-
вания като към многото 
положителни качества 
може да се добави и 
страхотния му вкус. Той е естествен източник на въгле-
хидрати, които дават сила и енергия на телата ни.
Глюкозата в меда се абсорбира бързо от организма ни 
и ни осигурява мигновен прилив на енергия, докато пък 
фруктозата в него се абсорбира по-бавно и е отговорна 
за продължителното отделяне на енергия. Известно е, че 
в сравнение с другите захари медът поддържа нивото на 
кръвната захар непроменено.
Важното, на което трябва да се наблегне е, че когато 
диабетик си закупува мед от търговската мрежа трябва 
да бъде изключително внимателен. Уверете се, че медът, 
който закупувате е чист и натурален и няма никакви до-
бавки като глюкоза, нишесте, захарна тръстика и дори 
малц, които трябва да се избягват от всеки един диабетик.
Клиничните проучвания показват, че чистият мед е 
много по-здравословен избор за диабетиците, отколкото 
другите подсладители предназначени за тях. За прера-
ботката на медът се изискват по-ниски нива на инсулин, 
отколкото за преработката на бялата захар.
Това означава, че той има по-нисък гликемичен индекс, 
отколкото нея. Въпреки че меда съдържа значително 
количество захар, то тя е съчетание от фруктоза и глю-
коза, които както споменахме по-горе се абсорбират с 
различни темпове в тялото.
На следващо място използването на монозахарид като 
фруктозата е в основата на всички подсладители пред-
назначени за диабетици, поради ниския си гликемичен 
индекс. Проблемът на фруктозата е, че се усвоява по-
различно от другите захари.
Тя не се използва за енергия като глюкозата, но се 
съхранява в черния дроб под формата на триглицериди. 
Това предизвиква голяма тежест при обмяната на веще-
ствата в черния дроб и поради този факт не бива да се 
прекалява с нея.
Медът може да бъде определен като най-добрата захар за 
диабета. Той действа благотворно на множество болести, 
помага за укрепване на съня, предпазва от преумора, 
регулира апетита за разлика от изкуствено получените 
подсладители и подобрява умствената острота, симпто-
ми, от които се оплакват почти всички диабетици.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА
ФОРМИРАНЕТО НА КРАСТАВИЦИТЕ
Формирането на краставиците е едно агротехниче-

ско мероприятие, по отношение на което съществуват 
много и различни мнения. При неконтролираното раз-
витие се получават значителен брой мъжки цветове, а 
като правило женските се развиват предимно на стра-
ничните разклонения. Селективното разнообразие е 
много голямо и съществуват много различия между 
отделните сортове и хибриди, както и между партено-
карпните и опрашваните от насекоми краставици.
Формиране на партенокарпните и опрашвани от пче-

ли и други насекоми сортове и хибриди краставици
Първият вид формиране се различава значително 

от формирането на опрашваните от пчелички и други 
насекоми краставици. При пчелоопрашваните сортове 
на главното стъбло се образуват предимно мъжки цве-
тове, които са безплодни, а женските са на странични-
те разклонения. Тези растения се прищипват над 6-7 
листа, като по този начин се стимулира развитието на 
странични разклонения.
Партенокарпните хибриди имат “женски” тип цъф-

теж. Тези растения образуват минимални или никакви 
количества мъжки цветове. Прищипването на връхна-

та част се извършва след 15-16 възел (лист). За да 
улесним правилата за тази операция, е необходимо 
мислено да разделим стъблената част на растенията 
на четири зони.
След това в долната част на стъблото (първата 

зона) в пазвите на 2-ри до 4-ти лист, които се нами-
рат приблизително на 20-35 см от земята, се отстра-
няват всички цветни и връхни зачатъци на растеж на 
страничните разклонения без да се докосват листата, 
за да не се нараняват. Това се прави, за да може стъб-
лото в долната си част да се вентилира добре и да се 
предотврати развитието на кореново гниене. По този 
нчин растенията насочват силите си към горната част 
на плододаване. Ако това не се направи, тогава стра-
ничните разклонения ще оползотворят хранителните 
вещества за своето развитие.
Във втората зона на основното стъбло, която обхва-

ща следващите четири възела (приблизително на ви-
сочина 80-90 см), страничните разклонения се при-
щипват, оставяйки там по една краствица и 1-2 листа.
В третата зона на основното стъбло ( приблизител-

но до височина 130 см) се оставят в следващите 3-4 
възела по две краставици и същото количество листа.
В четвъртата зона, която обхваща връхната част на 

стъблото, се оставят по 3 крставици и 3 листа. Когато 
стъблото достигне горната част на опората, то се уви-
ва около нея и се завързва, като се оставят 1-2 краста-
вици и 3-4 листа, а връхната точка се прищипва. След 
това разклонението, което се развива от пазвата на 
първия лист на последната зона, се отстранява, а ос-
таналите 2-3 разклонения се разпределят равномер-
но. Желателно е да се разместят в шахматен порядък.

Разклоненията се прищипват на всеки 50 см, като 
се оставя винаги по едно от тях да продължи расте-
жа. В никакъв случай не трябва да се допуска преко-
мерна гъстота на разклоненията. Това са общите пра-
вила за формиране, но всички високорасли сортове 
и хибриди имат своите особености, които могат да 
внесат съответните корекции при формирането. Това 
ни задължава да имаме цялата тази информация и да 
я проучим подробно.
Няколко практични съвета при формиране на крас-

тавиците, които са много важни и влиянието им вър-
ху плододаването е значително:

1. С прищипването на страничните разклонения на 
високораслите сортове не трябва да се закъснява.

2. Прищипват се само връхните точки, а не разкло-
нения с дължина 20-30 см, което сериозно наранява 
и травмира растенията.

3. Листата, както и страничните разклонения трябва 
да се срязват с остра ножица, но не и да се късат, защо-
то ще се образуват дългосрочно  незарастващи рани.

4. Формирането трябва да се извършва в първата по-
ловина на деня и в сухо време, за да могат до вечерта 
да засъхнат и по-леко да се справят с вмешателството.

5. Ако на страничните разклонения се образуват 
повече мъжки цветове, не бързайте да ги отстранява-
те, а просто засушете почвата и по този нчин храни-
телните вещества ще се пренасочат към формиране 
на плодове.

6. Необходимо е всяка седмица да се отстраняват 
листата под плодната зона, а болните и пожълтели се 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един полицай копае дупка в двора си. Минава 
комшията и го пита:

- За какво ти е тая дупка?
- А бе ще се снимам...
- Е, и?
- Ами искат ми снимка до кръста.
На другия ден съседът пак видял полицая да копае 

нова дупка до първата.
- Сега пък защо копаеш?
Не съм разбрал вчера, трябвало две снимки...

В магазин за алкохол на пода лежи мъж. Полицаят:
- Пиян ли сте или нещо се е случило тук?
- Не. Аз съм тук с рекламна цел.

ЛАЙКА  
Лайката е лечебно растение, по-специално билка, 
което се използва често при различни заболявания. 
Употребата на лайка и по-често на чай от лайка е 
широко застъпена най-вече заради приятния лек 
аромат и вкус на 
отварата.
Особено  под -
ходящо чаят от 
лайка се съчетава 
с мед. С течение 
на годините лай-
ката става ценна 
суровина и за хи-
мичната, козметичната промишленост, като днес на 
пазара се предлагат множество продукти като кре-
мове, ексфолианти, шампоани с екстракти от лайка.
Латинското наименование на лайка е Matricaria, а 
у нас е известна още и като „лайкучка”. Всъщност 
наименованието Matricaria произлиза от латинското 
mater, което означава майка. Лайката е едногодиш-
но тревисто растение, което растение ниско и има 
разклонено стъбло. На височина лайката достига 
най-много до 50 см. Листата са двойно- и тройнопе-
рести, нишковидни, нарязани. Цветовете на лайката 
са събрани в кошничка съцветие.
Лайката има дълги дръжки, които има многобройни 
стъблени разклонения, завършващи с малки бели 
цветове с изразено жълти тичинки. Световете на 
лайката се състоят от околовръстни, бели, езиче-
сти, женски цветчета и вътрешни, тръбести, жълти, 
двуполови цветчета. Цветното легло е изпъкнало, а 
отвътре - кухо. Плодът на лайката е продълговата 
кафява семка.
Лайката е диворастяща култура – среща се по поля-
ни, ливади, хълмове, дори в буренливи и изоставени 
места и край пътища.

ЧЕРЕШОВ ЧИЙЗКЕЙК   
Продукти:

• бисквити – 3 пакета чаени
• крема сирене – 500 г
• заквасена сметана – 500 г
• сладко от череши – 1 буркан
• пудра захар – 100 г
• масло – 160 г
• орехи – около 100 г (по желание)
Начин на приготвяне:
Натрошаваме добре 

бисквитките на много 
ситно (като брашно), 
смесваме ги със смле-
ните орехи и разтопе-
но масло. Объркваме 
и настиламе върху 
тавичката като блат.
В купа смесваме 

всички останали про-
дукти без сладкото от 
череши и разнасяме 
върху вече приготвения блат.
Накрая разстиламе и черешовото сладко.
Оставяме готовия чийзкейк в хладилник да стегне 

за поне 6 часа.
отстраняват незабавно.

7. Не трябва да се променя местоположението на 
връхните възрастни разклонения, особено да се об-
ръщат. Краставиците се справят трудно с тази ситуа-
ция, престават да растат, пожълтяват и преустановя-
ват плододаването.

8. При отрязването на листата не бива да се оставят 
големи части от дръжките, защото те загниват и при-
чиняват разпространението на болести – най-често 
брашнеста мана.


