
От Втора група на Ловната дру-
жинка в село Туховища с отговор-
ник по лова – Адем Ю. Цингарев 
се похвалиха за добрата слука в 
ловния ден – 21.11.2020 година, 
когато на местността „Орела“ се 
отстреляха две прасета, един от 
които е трофеен глиган.
Единият глиган тежи 192 кг и е 

отстрелян от Мохарем А.Узунов, 
а другият е 147 кг. и е отстрелян 
от Ахмед Арифив – служител от 
Общинската администрация – 
Сатовча.

30 ноември - 6 декември 2020г., година (XVI), 48 /783

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

 Кметът на община Сатовча д-р. Арбен Мименов подписа Административен договор за предос-
тавяне на безвъзмездна финансофа помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в 
областта на управлението и отпадъците“
В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсите-

лят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.
Демонстрационният проект ще се изпълни в малък мащаб на територията на община Сатовча и 

предвижда оборудване на еднофамилни/ малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с 
различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци.
Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите заложени в Закон за  управле-

ние на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и 
намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.
Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди седемстотин  седемдесет 

и четири лева и две стотинки ) и стартира от 08.09.2020г., като изпълнението на всички заложени 
дейности трябва да приключи на 08.08.2022г.

К б С А б М А

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА    
Във връзка с проектите „Творчески, активни и отговорни тийнейджъри за европейско граждан-

ство“, „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+“ 
и отбелязване на международния ден на толерантността, г-жа Райка Славчева - старши учител по 
френски език, г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език и г-н Мирослав Камбе-
ров – учител по философия, проведоха интердисциплинарен урок по толерантност с учениците от 
10 и 11 клас на тема „Толерантността – хармония в многообразието”.

ЛОВНА  СЛУКА 

СУ САТОВЧА ОТБЕЛЯЗА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Чрез мултимедийна презентация и под звуците на химна „Ода 
на радостта“, учениците бяха запознати със значението на думата 
„толерантност“. „Толерантността е уважение, приемане и оценя-
ване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на 
нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е 
синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, 
съвестта и убежденията”.
Учениците дискутираха по проследените в презентацията 

принципи на толерантността:
• Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш!
• Един за всички, всички за един!
• Рамките ограничават човешкия дух!
• Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си!
• Не издигай стени!
• Търпение, доброжелателност, разбиране!
• Не бъди безразличен!
• Обичай!
• Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
• Бъди човек!
Учениците демонстрираха своите умения, изработвайки лист-

чета с послания и плакат, върху който всеки нарисува своята ръка 
– символ на толерантността.
Всички заедно поставихме листчетата на дървото на толерант-

ността с надпис „Бъди по-добър!“ и с изписано послание „Толе-
рантност означава търпимост към друг начин на живот, поведе-
ние, обичаи, чувства, култура, вероизповедание!
Истинската толерантност e израз на дълбокото убеждение, че 

мултикултурността е богатство. Тя е качество и изкуство, което 
трябва да се възпитава и развива, защото активната толерантност 
започва у всеки от нас, всеки ден.
Толерантността е средство за борба с омразата, с невежеството, 

с разделението на „ние” и „те”. Тя е условие за мир, демокрация 
и устойчиво развитие.
Тя е качество, което ни прави повече хора! Бъдете толерантни!



Жена мечтаЖена мечта

Н О В И Н И
30 ноември - 6 декември 2020г., брой 48

30 Ноември 2020 година, Понеделник,
На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей     

(означава - мъжествен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Хра-
бър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан. 

1 Декември 2020 година, Вторник,
 Празник на Военномедицинска академия София, 
Празникът на академията е 

определен съгласно чл.3, ал. 2 
от Правилника за устройството 
и дейността на ВМА, приет с 
ПМС 168/2 юли 2009 г. На този 
ден през 1891 г. влиза в сила 
Заповед 439 от 19 ноември 1891 
г. на военния министър полк. 
Михаил Савов за създаване на 
Софийска обща гарнизонна 
болница. За първи началник 
е назначен д-р Георги Золотович, лекар на Военното училище, участвал в 
изготвянето на законопроекти за здравеопазването и един от основателите 
на Българския лекарски съюз. От 1 януари 1893 г. до края на 1918 г. тя съ-
ществува като Първа софийска дивизионна болница със 100 войнишки и 10 
офицерски легла. По време на Балканската война (1912-1913) Първа софийска 
дивизионна болница работи като клон на Разпределителната болница в София. 
През 1946 г. се създава ново медицинско учреждение за военните чинове в 
София - Общовойскова поликлиника, която първоначално е самостоятелно 
лечебно учреждение, но от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обе-
диняват в Общовойскова болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на 
съществуващия от 1945 г. Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се 
създава Научноизследователски военномедицински институт. На 12 август 
1960 г. с Постановление 196 на Министерския съвет се създава Висш воен-
номедицински институт (ВВМИ), който включва Научно- изследователския 
военномедицински институт, Общоармейската болница и Отдела за военно-
медицинската подготовка към Медицинско управление при Министерство 
на народната отбрана. На 7 април 1989 г. с Указ 546 на Държавния съвет се 
създава Военномедицинска академия (ВМА) към Министерство на отбра-
ната като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да развива 
военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъ-
вършенстване на военномедицинските кадри. Тогава тя обединява ВВМИ, 
Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска 
болница - Варна, и Първа клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична 
база „Лозенец“) в София. В структурата на ВМА влизат пет многопрофилни 
болници за активно лечение в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три 
болнични бази за рехабилитация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, 
медицински пунктове в поделенията на Българ-
ската армия и специализирани звена.

5 Декември 2020 година,
 Годишнина от рождението на Уолт Дисни
 На 5 декември 1901 година е роден Уолт Дисни, 

американски режисьор на документални и мул-
типликационни филми. Създател на един от най- 
популярните анимационни герои - Мики Маус. 

6 Декември 2020 година,
 Ден на банкерa 
Отбелязва се с решение на Асоциа-

цията на търговските банки в България 
(дн. Асоциация на банките в България) 
и на Българска народна банка от 1992 
г. на църковния празник Св. Николай, 
архиепископ. Мирликийски, Чудотво-
рец (Никулден). За първи път се чества 
през 1992 г. в параклиса на сградата на 

Българска народна банка с панахида за загиналите банкови служители през 
войните в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Според легендата Св. Николай, 
освен покровител на рибарите и мореплавателите, е покровител и на банке-
рите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, който помагал на 
бедни и безпарични, като раздавал богатството си, но гледал тези, на които 
правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че 
Св. Николай незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял 
търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие.

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

Наех водопроводчик да ми помогне за възста-
новяването на стара ферма. Когато той тъкмо 
беше свършил трудния първи ден от работата, 
спукана гума му загуби още един час. Електри-
ческата му бормашина не работеше и неговият 
стар еднотонен камион също отказа да работи. 
Докато го карах към тях, той седеше в гробно 
мълчание. После ме покани да се запозная със 
семейството му.
Тръгнахме към предната врата и мъжът се 

спря за малко до едно дръвче, като докосна вър-
ха на клоните с двете си ръце. Докато отваряше 
вратата, го видях да се променя пред очите ми. 
На неговото бледо лице грейна усмивка и той 
прегърна двете си деца и целуна жена си.
Малко по-късно ме изпращаше до колата. Ние 

преминахме покрай дървото и моето любопит-
ство надделя. Попитах го за това, което видях 
да прави преди малко.
О, това е моето „дърво на проблемите“ – от-

говори той. – Знам, че не мога да спра да имам 
проблеми в работата, но едно нещо е сигурно 

– тези проблеми не принадлежат на моя дом, 
нито на жена ми и децата ми. Затова всяка 
вечер, когато се прибирам вкъщи, аз просто ги 
окачвам на това дърво и моля Бог да се погрижи 
за тях. После на сутринта отивам да си ги взема 
отново. Но знаеш ли, странното нещо е – и той се 
усмихна, – че когато дойда сутрин, проблемите 
не са толкова големи, колкото бяха, когато ги 
оставях предишния ден.

ПРИТЧА: ДЪРВОТО НА ПРОБЛЕМИТЕ

 Hикулден 
На днешния ден Българската право-

славна църква почита паметта на Свети 
Николай Мирликийски Чудотворец (Ни-
кулден) с голям църковен празник. Свети 
Николай, архиепископ Мирликийски е 
един от най- почитаните християнски 
светци. Покровител е на моряците и ри-
барите, и на банкери. Народната традиция 
повелява обредният Рибник и хлябовете 
се освещават в църква или в къщи, а 
късове от тях се раздават на съседите. 
По-голямата част от рибника и хлябовете 
задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапезата на Никулден не се вдига през 
целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никола е покровител не само на тези, 
които са кръстени на името му, той е личен и семеен покровител, на който се урежда 
семейно родов празник, наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят 
роднини, кумове и съседи, и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и 
веселба. След прикадяването свещеникът взима опашката на обвития в квасено тесто 
шаран. Костите на никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в зе-
мята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се опази и умножи плодородието и 
семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която е във формата на кръст и 
се нарича ”кръхче”, възрастните жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази 
от зли сили и уроки. В деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хля-
бове, трябва да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб.

 На Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.

КОНКУРС ПОД НАСЛОВ „ЗАЕДНО У ДОМА“
Миг подир миг времето лети. Оставят до Коледа 30 дни.

Нека с усмивки посрещнем новата година, пожелание от всекиго да има!
ИНФОМРЕЖА обявява конкурс под наслов „Заедно у дома“.
Празничното предизвикателство е поставено пред учениците от 1-ви до 12-и клас. 
Всеки – индивидуално или групово, трябва да направи видеозапис (с телефон или 

камера) с дължина до минута, в който да отправи послание, пожелание, да сподели 
надежди и мечти по случай новата година.
Клиповете могат да бъдат изпратени на имейл: infomrejabg@gmail.com до 25-и декем-

ври, а на 31-и най-добрите ще бъдат излъчени в сайта на ИНФОМРЕЖА и страниците 
ѝ във Фейсбук.
В имейла трябва да бъдат посочени:
Име/ имена на участниците във видеото, години, клас, училище, телефон за връзка 

на класния ръководител или родител.
И тъй като времето ни поставя предизвикателства, наградите ще бъдат виртуални в 

следните категории:
• Най-добър индивидуален видео клип в трите групи – начален, прогимназиален и 

гимназиален курс.
• Най-добро видео на клас или група ученици.
• Най-креативен клип.
Уважаеми родители, уважаеми учители – бъдете част от това онлайн предизвикател-

ство, с което новините и настроението да станат по-позитивни. 
Нека заразим с доброта и усмивки света „заедно у дома“!
Камера, екшън!

Екипът на информационен сайт www.infomreja.bg



да се регистрира в здравноосигурителна институция 
в другата държава-членка, а именно Белгия?
Отговор от НЗОК: В отговор на Ваше запитване 

относно S1 (с  дата 15.10.2020г.) е посочено, че пре-
носим документ S1/S072 „Регистрация за медицинска 
помощ“ се издава от Районната здравноосигурителна 
каса (РЗОК) по местоживеене в България, при наличие 
на законови предпоставки, съгласно европейските 
регламенти за координация на системите за социална 
сигурност. Формулярът се издава  на осигурени лица 
и на членове на техните семейства, които дългосрочно 
пребивават в една страна от ЕС (в случая Белгия), но в 
същото време са здравноосигурени в друга европейска 
страна като икономически активни лица (напр. коман-
дировано осигурено лице и членовете на семейството, 
погранични работници) или пенсионери (в случая 
България).
Като здравноосигурено лице в България, чуждият 

гражданин има право на Европейска здравноосигури-
телна карта (ЕЗОК), издадена от НЗОК. 
Използването на този документ се извършва само при 

временен престой на територията на  другите държави 
членки на Европейския съюз (ЕС), когато целта на 
престоя в тях не е медицинска/лечебна, а е свързана 
с туризъм, гостуване, краткосрочно командироване.  
ЕЗОК улеснява достъпа на пациентите до спешна и/
или неотложно необходима медицинска помощ до 
лекари/лечебни заведения в другите държави от ЕС, 
когато е налице внезапно възникнало остро медицин-
ско състояние или обострено хронично заболяване, и 
когато пациентът не може да се завърне в собствената 
си държава на здравно осигуряване, без да наруши 
предварително планирания срок на временен престой 
в другата държава. Състоянието се определя дали е 
спешно или неотложно необходимо от лекуващия ле-
кар в другата държава, а не от пациента, като чуждият 
лекар определя вида, обхвата и обема на необходимите 
спешни медицински услуги, които могат да се предос-
тавят на пациента срещу валидна ЕЗОК.

Въпрос: Прехвърляне на здравни осигуровки от 
чужбина.
Казусът ми е следният: 2 години живях в Ав-

стрия и сега при завръщането ми в България искам 
да прехвърля здравните си осигуровки. Разбрах, че 
трябва да взема Здравен формуляр от НЗОК, кой-
то да доказва, че съм осигурявана в друга държава. 
Мога ли да го заявя онлайн или е задължително да 
посетя ваш офис? 
Отговор от НЗОК: За да Ви се признаят здравноо-

сигурителните периоди от Австрия, с цел включване в 
осигурителната система на България при предстоящо 
осигуряване в нея, ще Ви е необходим удостоверителен 
документ – австрийски формуляр Е104/ S041.
Ако  здравната каса в Австрия не издава формуляра 

по искане на осигурените  лица,  той  може да се изиска 
по служебен път чрез НЗОК/РЗОК. За целта трябва 
да попълните бланково заявление по образец, което е 
публикувано на интернет  страницата на НЗОК (www.
nhif.bg) - меню „Международни въпроси“, подменю 
Европейска интеграция – линк „Сумиране на здравно-
осигурителни периоди, придобити в различни държави 
от ЕС“. Към заявлението е редно да приложите копия 
от  удостоверителни документи, на които са записани 
име/номер на компетентната осигурителна институция, 
Ваш  осигурителен номер.
Предоставена е възможност документите да се по-

дават в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) 
по местоживеене. На интернет страницата на НЗОК 
(www.nhif.bg) - меню „Контакти“ са публикувани 
адресите и телефонните номера на  районните здрав-
ноосигурителни каси.
Издаденият формуляр от Австрия (или от компетент-

ните институции на другите държави-членки на ЕС, 
удостоверяващи завършени периоди на осигуряване 
в конкретната държава) се представя в Националната 
агенция за приходите (НАП) -  в териториалната дирек-
ция/офис на НАП по постоянен адрес у нас. Въз основа 
на данните, посочени в документа, месеците без данни 
за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и 
ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус. 
НАП е институцията, в чиито законови правомощия 
влиза събирането на средства от задължителните 
здравноосигурителни вноски и определянето на здрав-
ноосигурителния статус на гражданите в България.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 ноември - 6 декември 2020г., брой 48

ОТПУСКАТ СЕ 6 МЛН. ЛВ.
ЗА НИСКОЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА СЕМЕНА И 
РАЗСАД В ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО 
До края на го-

дината производи-
телите на оранже-
рийна продукция 
ще разчита на нис-
колихвени заеми за 
покупка на семена, 
торове или разсад. 
Пресните домати и 
краставици, които 
излизат в магази-
ните след март 2021 година, трябва да се заложат 
през ноември и декември тази година. В тази връзка 
на вчерашното си заседание управителният съвет на 
фонд „Земеделие” е отпуснал 6 млн. лв. за отпукане 
на нисколихвени заеми. Средствата ще се предоставят 
и за семена, разсад и торове и за полско производство 
за реколта 2021 г.
Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 

1,5%. Единичната ставка ще покрива част от разходи-
те за отглеждане на зеленчуковите култури. Лимитът 
на кредита за един бенефициер е до 300 000 лв. За-
емите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021г.
Идеята за новата помощ е производителите на 

плодове и зеленчуци да имат оборотни средства за 
дейност в тежката среда, породена от извънредните 
обстоятелства във връзка с пандемията от коронави-
рус (COVID-19) и влошените климатични условия 
при отглеждане на зеленчуковите култури.
На подпомагане подлежат регистрирани земеделски 

стопани, които имат подадено и приключено заявле-
ние по схемите за обвързано производство на полски 
и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Да са 
подавали заявление за подпомагане по същите схеми 
поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 
2018 и за Кампания 2019 г.).
Предстои Министерство на земеделието, храните и 

горите съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ да 
изготвят указания за предоставяне на заемите.

ДФЗ ОТСРОЧВА ЗАЕМИТЕ НА
ЖИВОТНОВЪДИТЕ

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ реши на 
свое заседание да разсрочи кредитите, отпуснати на жи-
вотновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лих-
вата по отсрочването на задълженията е в размер на 2 %.
Заявления за отсрочване на отпуснатите от фонда за-

еми ще се приемат в ОД на ДФ„Земеделие“ от 27 ноем-
ври 2020 г. до 26 февруари 2021 г.
Отсрочват се дължимите задължения към 

27.11.2020г.:
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 

2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фу-
раж, до 27 ноември 2021 г.

- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 
2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фу-
раж, до 27 ноември 2021 г.

- главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 
2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупу-
ване на фураж, до 27 ноември 2021 г.
От възможността за отсрочване на тези кредити мо-

гат да се възползват само кредитополучатели, които са 
подали заявление по схема за държавна помощ „По-
мощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на зе-
меделските стопани, извършващи дейност в първично-
то селскостопанско производство за преодоляване на 
последствията от негативното икономическо въздейст-
вие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 
евро, като отсрочването е за остатъка от непогасеното 
задължение.
Отсрочване на дължимите заеми могат да поискат 

само фермери, които през стопанската 2019-2020 г. 
отглеждат животни от същото направление, по което 
е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, жи-
вотновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказва-
нето на условието се удостоверява с извлечение от Ин-
тегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, 
а за животните, които не подлежат на идентификация 
- писмо от официален ветеринарен лекар.
Не се допуска отсрочване на заеми на кредитопо-

лучател, за който е открито производство по несъсто-
ятелност по реда на Търговския закон към датата на 
сключване на анекса.

ПРЕКРАТЕНИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ
ПРАВОПРИЕМНИК ВЕЧЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ 

В НОИ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Осигурителите, които прекра-

тяват дейността си без правоп-
риемник и следва да подадат за-
явление-декларация за предаване 
на ведомостите за заплати и тру-
довоправните документи в Наци-
оналния осигурителен институт 
(НОИ) могат да направят това и по електронен път.
Административната електронна услуга „Издаване 

на удостоверение на прекратени осигурители, които 
нямат правоприемник и които са имали наети лица по 
трудово правоотношение“ е достъпна през Единния 
портал за достъп до електронни административни ус-
луги на Държавна агенция „Електронно управление“.
До програмния продукт може да се стигне и през 

интернет страницата на НОИ. В раздел „За потре-
бителя“/„Процедури“/“Процедури, свързани с дей-
ността на осигурителния архив“/„Издаване на удос-
товерение за прекратяване (заличаване) дейността 
на осигурител“ са публикувани както пряка връзка с 
единния портал за достъп, така и кратки указания за 
заявяване на услугата по електронен път.

ДО 15 ДЕКЕМВРИ ПРОМЕНЯМЕ АВАНСОВИЯ 
КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2020 Г. БЕЗ ЛИХВИ

 До 15-ти декември се внася последната месечна 
или тримесечна авансова вноска за корпоративен да-
нък за 2020 г. Същевременно това е последният срок, 
в който фирмите имат възможност да направят ко-
рекция на декларираните от тях авансови вноски за 
2020 година, за да не надвнесат ненужно данък или 
за да не плащат лихви към НАП при определени не-
съответствия на вноските. 

 Често в практиката прогнозираните авансови внос-
ки за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста 
по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. 
Това може да доведе до начисляване на лихви от стра-
на на НАП или пък до нужда от възстановяване на 
данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки. 
В тази връзка, законодателят е дал възможност на 

предприятията сами да намаляват или увеличават 
своите авансови вноски през годината, когато смя-
тат, че те ще се 
различават зна-
чително от дъл-
жимия годишен 
корпоративен 
данък. Намале-
нието, съответно 
увеличението 
на авансовите 
вноски се ползва 
след подаването 
на декларация за промени на авансовите вноски. 
Как можем да помогнем? 
В помощ при анализът за това каква да бъде преци-

зираната авансова вноска, ние Ви предлагаме едно от 
често използваните онлайн приложения по това вре-
ме на годината:
Калкулатор при промяна на авансови вноски по 

ЗКПО.
Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да на-

правите точни изчисления и съпоставка, за това как-
во да бъде увеличението/намалението на авансовата 
вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не 
начислява лихви, ако е декларирано по-малка аван-
сова вноска, и съответно колко е надвишението при 
внесени по-високи авансови вноски и отчетена реал-
но по-ниска данъчна печалба.
Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани 

авансови вноски?
Лихви ще се дължат:
• За месечните авансови вноски, когато дължимият 

годишен корпоративен данък надвиши с над 20% су-
мата от определените авансови вноски;

• За тримесечните авансови вноски, когато 75% 
дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 
над 20% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпос-

тавка на сумите, ние сме предвидили в приложението 
прецизно изчисление на: 

• Сумата на превишението на авансовите вноски над 
данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;

• Сумата която, ако годишният корпоративен данък 
не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Сумата която, ако годишната данъчна печалба не 
превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП 
върху превишението;

• Изчисленията при намаление с 20%, за още по-
точни сметки. 
Кои предприятия не внасят авансови вноски 

през годината?
Не всички предприятия са задължени да правят 

авансови вноски. Данъчно задължените лица, които 
са новообразувани (без новообразуваните, чрез прео-
бразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби 
от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не 
правят авансови вноски за корпоративния данък. Ме-
сечни авансови вноски правят данъчно задължените 
лица, чиито нетни приходи от продажби от предход-
ната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички ос-
танали данъчно задължени лица правят тримесечни 
авансови вноски.

До 10-ти декември: ЗКПО
Деклариране  на  направе-

ните  залози  и  данъка  от  
организатори  на  хазартни  
игри  и  от оператори на 
телефонна или друга елек-
тронна съобщителна услуга  
за проведени  през
предходния месец хазарт-

ни игри, при които залогът 
за участие е чрез цената на 
телефонна или друга електронна съобщителна услу-
га. Внасяне на този данък от операторите на телефон-
на или друга електронна съобщителна услуга.
До 15-ти декември: ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за декем-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за тре-
то тримесечие за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2020г.

Въпрос: Удостоверителен документ за преби-
ваване в друга държава 
Моля за съдействие в следната ситуация:
Гражданин на държава-членка на ЕС има по-

стоянен адрес в Брюксел, Белгия и продължител-
но пребиваване в България, за което е издадено 
удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС. 
Лицето обичайно живее в България - съдружник 
е в търговско дружество, но веднъж седмично се 
прибира в родния си град в Белгия, където има 
жилище. Лицето се осигурява на основание чл.40, 
ал.5 от ЗЗО в България и има непрекъснати здрав-
ноосигурителни права. Не подлежи на социално и 
здравно осигуряване в Белгия. Има ли основание да 
му бъде издаден формуляр S1 от България, с който 



ЕСТЕСТВЕНИТЕ АНТИБИОТИЦИ,
КОИТО ПОБЕЖДАВАТ ВИРУСИТЕ  

Има храни, които имат чу-
додейни свойства срещу ви-
руси и зарази – такива храни 
са хрянът, чесънът и боси-
лека. Вместо да се редим в 
аптеките за скъпи лекарства 
и имуностимулатни можем 
да се засилим с продукти, 
които имаме в кухнята. 
Хрян - Хрянът се използва в народната медицина за 

лечение на кашлица, настинка, бронхит и синузит. Той 
действа като силно противогрипно средство, повишава 
защитните сили на организма при простуда и настинка, 
подсилва имунната система и се бори с респираторни-
те заболявания.Той е изключително полезен при грип-
ни заболявания и действа като естествен антибиотик, 
защото убива болестотворните бактерии в организма. 
Ликвидира вирусите и бактериите, които се намират в 
устата, носа и гърлото. Доказано е още, че консумира-
нето на хрян повишава защитните сили на организма 
при простуда, грип, възпалено гърло и подпомага за от-
варянето на дихателните пътища.
Чесън  - Чесънът има способност да елиминира вред-

ните бактерии, да чисти вирусите от кръвта и да помага 
при болести на вътрешните органи и дихателните пъти-
ща. Той понижава кръвното налягане и предотвратява 
образуването на кръвни съсиреци. В една скилидка че-
сън съдържат повече от 400 полезни компонента. Чесъ-
нът е богат на естествени антиоксиданти, които разруша-
ват свободните радикали и подсилват имунната система. 
Чесънът съдържа химичното съединение алицин, което 
е богато на органична сяра и е ключовият компонент в 
борбата с вредните бактерии. Алицинът се извлича чрез 
смачкването и нарушаването на целостта на скилидките. 
Босилек - Босилекът е естествен антибиотик, който 

предпазва тялото от инфекции благодарение на дезин-
фекциращите и бактерицидните си свойства. Той съдър-
жа бета каротин, антиоксиданти, а също и манган, фос-
фор, магнезий, желязо, флавоноиди, калций. Богат е и на 
витамин А.Боселекът е ефективен за облекчаването на 
симптомите на простуда, грип, треска. Поради антиспа-
зматичните си свойства често се прилага срещу давеща 
кашлица. Наред с ефекта си за облекчаване на кашлицата, 
той се прилага при третиране на астма, бронхит, инфек-
ции на синусите. Подобрява циркулацията на кръвта, по-
вишава и оптимизира метаболитните функции на тялото.

ПЕТ ОСНОВНИ ЗАБЛУДИ ЗА ЗИМАТА И
КЛИМАТИКА НА АВТОМОБИЛА

Дългият период извън употреба 
е също толкова вреден за кли-
матика, колкото и за останалите 
агрегати в автомобила. Неговите 
компоненти се нуждаят от смазва-
не – а ролята на смазка изпълнява 
всъщност хладилният агент.
Ако дълго не го включвате, пред-
пазният слой по детайлите изтънява и изчезва, излагайки 
ги на вредните въздействия на въздуха и влагата. Освен 
това, ако не ползвате климатика цяла зима, при включване-
то напролет той ще трябва да поработи първоначално “на 
сухо” – което износва компонентите и изпълва системата 
с микроскопични отпадъци. Избягването на заблудите из-
броени по-долу, ще Ви позволи да запазите климатичната 
система, за да служи безаварийно, когато е необходимо.
 Климатикът не е нужен през зимата
Не ви е нужна охлаждащата функция, това е ясно. Но 
климатикът има и друга задача – да разпотява стъклата. 
Прави го особено ефективно, ако го ползвате в режим на 
затворена рециркулация. Тогава той взема въздух от са-
лона, който винаги е поне мъничко по-топъл от външния, 
изсушава го и го насочва към влажните стъкла.
 Достатъчно е да го включите един-два пъти
Чели сме съвети, според които е достатъчно да включите 
климатика два пъти през зимния сезон, за да бъдат добре 
смазани компонентите му. Това не е вярно за съжаление. 
Необходимо е да го правите поне веднъж на две седмици.
Климатикът се поврежда, ако работи зимата
При климатичните системи в по-стари автомобили на-
истина се е случвало те да спрат да работят през зимата. 
Но причината не е, че са се повредили от студа. Просто 
хладилният агент (в миналото – фреон, в по-ново време 

– тетрафлуоретан) се свива при ниски температури, на-
лягането в системата пада и ако газът е бил понамалял 
така или иначе, тя преустановява работа. Тогава просто 
трябва да се допълни.
 Климатикът не се подготвя за зимата
Всъщност климатичната система също се нуждае от 
малко грижи преди студения сезон – под формата на 
едно цялостно почистване. Ако си го спестите, в на-
трупаните през лятото прах и боклуци ще се завъдят 
неприятни бактерии и гъбички, които после системата 
ще издухва в салона.
Обикновен антисепктик е достатъчен
Всъщност е по-добре да изберете специалните спрейове 
за почистване на климатици – те имат антисептично 
действие, но и предпазват повърхностите на изпари-
теля и въздуховодите. И това обаче не е достатъчно – 
препоръчваме също да почистите дренажния отвор на 
изпарителя, през който кондензатът изтича на пътя. Ако 
отворът е замърсен, може изцяло да замръзне в студа, 
и тогава кондензатът би могъл да потече в салона на 
колата. Дренажният отвор трябва да се почиства веднъж 
годишно, най-добре наесен.

НЕ ВИНАГИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ
ИЗВЪРШИ ЗИМНО ПРЪСКАНЕ  

Зимно пръскане на овощ-
ните дървета се прави срещу 
неприятели, които зимуват 
по кората, по пъпките, по 
клонките. Така се унищожа-
ват яйцата на червения ово-
щен акар, листните въшки, 
зимуващите ларви на кали-
форнийската щитоносна въшка, на сливовата щитонос-
на въшка, яйчните щитчета на ябълковия молец, яйцата 
на някои видове листозавивачки, на пръстенотворката. 
Засяга се и крушовата бълха. Не винаги обаче е необхо-
димо да се извърши зимно пръскане. Такова се прави, 
когато се установи, че неприятелите са в опасна плът-
ност, че са над прага на така наречената “икономическа 
вредност”. За червения овощен акар той е 10-15 яйца 
на плодна клонка. За сливовата щитоносна въшка – 5-8 
ларви на линеен метър. За крушовата листна бълха – 2 
възрастни на клонка. Срещу калифорнийската щито-
носна въшка се пръска всяка година.
Без нужда не трябва да се пръскат младите дръвчета, 

при които няма поява на неприятели.
У нас за зимно пръскане са одобрени и се прилагат 

широко в практиката маслени препарати. Маслените 
препарати имат контактно действие, което изисква по-
висока температура при тяхното приложение. Затова 
пръскането се прави след като преминат големите зим-
ни студове през януари и началото на февруари, като 
късно зимно пръскане, преди да набъбнат пъпките, но 
в никакъв случай ако те са започнали да се развиват. 
Работи се в топли слънчеви дни, през които няма опас-
ност от замръзване на разтвора. По това време зимува-
щите форми на различните неприятели се активират и 
стават по-уязвими.
Зимното пръскане трябва да бъде обилно, разтво-

рът да проникне навсякъде и да намокри добре коро-
ната и стъблото.
Маслените препарати се смятат за безопасни за хо-

рата и нямат карантинен срок. Те действат задушаващо 
на засегнатите стадий на насекомите. При пръскането 
се образува въздухонепропусклива маслена ципа, която 
не допуска достъпа на необходимия кислород до тях. За 
да се избегнат обаче дразнения на очите, носа, кожата 
се работи с ръкавици, маска, предпазна дреха. Преди 
пръскането дърветата трябва да са добре почистени. Да 
се остърже старата, напукана кора на стъблото, да се из-
режат сухите клони и да се направи подходяща резитба.
С маслените препарати се пръскат и семковите и 

костилковите овощни видове. Известно е, че при по-
често третиране с тях се намалява устойчивостта на 
дърветата към ниските температури през зимата и 
има опасност от получаване на повреди от измръзва-
не. По-чувствителни в това отношение са костилкови-
те овощни видове, защото се развиват по-рано. Затова 
подходящият момент на пръскане при тях трябва да се 
преценява много внимателно.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

 „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                                                                                                              

Телефонът звъни в дома на наскоро оженил се 
лекар. Негови колеги го канят за игра на карти. 
След разговора той казва на младата си съпруга:

- Спешен случай!
- Сериозно ли е?
- Много! Трима лекари вече са там!

Професор дълго и мъчително изпитва студент, 
за да му пише тройка. Накрая вече уморен казва:

– Добре, кажи нещо, което си чел от лекциите.
Студентът мълчи.
– Добре, добре... тогава поне кажи кой ви четеше 

лекциите?
Студентът отново мълчи.
– Ще ти дам насочващ въпрос: ти или аз?

МАГДАНОЗ  
Искате ли да научите за неве-
роятните ползи на магданоза? 
Магданозът е нежно растение 
със силен аромат. Произлиза 
от Средиземноморието, но е из-
ключително популярно и в много 
източни райони. А през послед-
ните години тази подправка присъства в кухнята на много страни.
Ароматът му е наситен. Магданозът принадлежи към същото 
семейство, от което са и кориандърът, копърът, целината и мор-
ковите. Можете да му се насладите по много начини. Магданозът 
се използва като съставка на чайове, салати, сосове, ориз и месо. 
Ароматът, който придава на ястията, без съмнение, е неповторим.
Ако все още тази ароматна подправка не присъства в ежеднев-
ното ви меню, ви съветваме да започнете да я включвате към 
любимите си ястия.
В тази статия ще ви разкажем за четири основателни причини 
да започнете да похапвате магданоз още днес!
  1. Укрепва здравето на костната система
Дефицитът на витамин К в организма води до повишаване на 
риска от счупване на костите – факт, който не е толкова известен.
Всички знаем колко е важно да приемаме достатъчно фосфор, 
калций, витамини C и B комплекс. А замисляли ли сте дали си 
осигурявате достатъчно количество витамин К?
Редовната консумация на магданоз ви осигурява необходимото 
ви количество витамин K. Така подобрявате здравето на костната 
си система. Защото този витамин действа като модификатор на 
протеините в структурата на костите ви.
Същевременно той спомага усвояването на калция. Намалява 
количеството калций, което се отделя чрез урината.
Важно е винаги да търсите свежи, натурални храни, които да 
се грижат за здравето ви. Започнете да прибавяте магданоз към 
ястията си ежедневно. Например към рибата, зеленчуците и 
натуралните сокове.
   2. Спомага регулирането на нивото на кръвната захар
Това растение съдържа много специален флавоноид, наречен 
мирицетин. Той спомага регулирането на нивото на кръвната захар.
Освен това намалява инсулиновата резистентност и има проти-
вовъзпалително действие. По този начин ви помага да регулирате 
количеството липиди в кръвта.
Благодарение на тези качества вие не само се борите срещу 
появата на диабет. А се грижите за здравето на сърдечно-съдо-
вата си система, като намалявате възпаленията на артериите.
Опитайте да пиете чай с магданоз и лимон след като се нахраните!
  3. Грижи се за здравето на бъбреците
Магданозът е едно от най-използваните растения в грижата за 
здравето на бъбреците.
Той притежава диуретично действие и стимулира бъбречната 
функция. Така организмът ви ще се пречиства и детоксикира 
по-добре.
Същевременно благодарение на високото си съдържание на 
калий магданозът регулира високото кръвно налягане.
Но ако страдате от камъни в бъбреците не трябва да консумирате 
магданоз ежедневно. Тъй като той съдържа голямо количество 
оксалова киселина.
   4. Страхотен помощник при анемия и умора
Магданозът е изключително полезна добавка към ястията ви. 
Особено ако страдате от анемия или преминавате през период 
на постоянна умора вследствие на стрес.
Магданозът съдържа голямо количество витамини A, B комплекс 

(B1, B2, B3, B5, B6 и B9), фолиева киселина и витамин К. Съще-
временно ви осигурява голямо количество калий, калций, цинк, 
фосфор, желязо и магнезий.
Запомнете, че за да си осигурите всички тези вещества, трябва 
да консумирате магданоза в свежо, прясно състояние.

ДОМАШНА  ИЗВАРА  
Продукти:
• 1 л. прясно мляко
• 1/2кг кисело мляко
Начин на приготвяне: 
1. Сложете прясното мляко да заври.
2. След като млякото е сварено, 

сложете в него и киселото мляко и бъркайте докато се 
пресече. Бъркайте с дървена лъжица.

3. След като се пресече, махнете съда от котлона и 
прецедете сместа с помощта на марля или тензух.

4. За по-добри вкусови качества, използвайте домаш-
но прясно и кисело мляко.


