
Гордост за училище 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, с. Сатовча е, 
че учениците Росиана 
Орманова и Кристиян 
Джилджов от 10-б клас 
участваха в междуна-
роден конкурс за лого 
по проект „Творчески, 
активни и отговорни 
тинейджъри за евро-
пейско гражданство“, 
„Еразъм+“ и след уси-
лено гласуване спече-
лиха първо място.
Конкурсът се 

проведе в пери-
ода от 27.11.2020 до 
02.12.2020 г.
Линкът на формуляра бе разпространен из училищните общно-

сти на партньорските страни, Facebook, eTwinning и платформата 
Тwinspace на проекта. Получихме 3093 гласа.
Ето и резултатите:
1. Лого на България - 40,5 %
2. Лого на Португалия - 34 %
3. Лого на Румъния - 21,8 %
4. Лого на Италия - 3,7 %
Дигиталната рисунка на България ще бъде официалното лого 

на проекта.
Поздравяваме участниците за оригиналната идея и отличното 

им представяне.
Пожелаваме им вдъхновение и творчески импулс за нови побе-

ди.
Благодарим на интернет-потребителите за активността и учас-

тието им при гласуването за най-добро предложение за лого.

21 - 28 декември 2020г., година (XVI), 51 /786

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

Със своя заповед кмета на общината д-р Арбен Мименов 
забрани продажбата и употребата на пиротехнически средства, 
като пиратки, бомбички и други, в търговската мрежа на общи-
ната. Нарочен специалист от Общинската администрация лично 
уведоми работещите в търговските обекти за разпореждането. 
Кметовете по населени места имат грижата по подходящ начин 
да уведомят населението за наложената забрана и да предприе-
мат съответните мерки за недопускане на продажба и употреба. 
Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложена 
на органите на реда от Полицейски участък Сатовча

ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ

Наближава Коледа и животът ни започва малко 
по-малко да се украсява с коледни цветове. Неза-
висимо от това как разбирате Коледата и доколко 
коледния дух ви допада, едва ли си представяте 
празника без украсеното коледно дърво. Коледа 
е християнския празник на Рождеството на Исус 
Христос, но както в повечето християнски праз-
ници и в него са преплетени много езически оби-
чаи. Коледното дърво е точно такъв обичай. Култ 
към свещени дървета е имало в много религии 
в древността. В Древен Египет на почит е била 
палмата, в Гърция – маслината, в Рим – лавровото 
дърво. Украсяването на вечнозелено дръвче сим-
волизира надеждата, че след зимата ще настъпи 
пролетта, която ще донесе зеленина и поминък. 
Традицията за украсяване на елха, каквато украся-
ваме и ние, обаче започва в пределите на днешна 
Германия, където езическите германски племена 
поставяли пред домовете си елхичка с настъпва-
нето на месец декември. Заради вечнозелените си 
иглички и форма на пирамида елхата е символ на 
вечно обновяващата се и неумираща природа. То-
гава елхичките били накичвани със сушени пло-
дове и свещи. Вместо да бъде забравен обичаят 
за украсяване на елха след приемането на хрис-
тиянството от германските племена, той станал 
още по-разпространен. Елхата вече се свързвала с 
Рождеството. До 1475 година в Германия украся-
вали коледните дървета с ябълки, круши и други 
плодове. Реколтата през тази година обаче била 
много лоша и един стъклар от малкото тюрингий-
ско градче Лауша решил да зарадва децата и да 
направи калъпни форми на плодове и различни 
фигури. Така постепенно в цяла Германия запо-
чнали да украсяват коледните дървета със стък-
лени играчки. Започнали да се правят и гирлянди, 
които първоначално били покривани с истинско 
сребро. По площадите на градовете също се из-
карвали големи коледни дръвчета с украса, около 
които се организирали Коледните празненства. 
Така постепенно красотата на украсената коледна 
елха завладяла и други страни в Европа. Първо 

в Швеция, Фин-
ландия и Дания, 
а след това и в 
Англия и Фран-
ция. Най-късно 
духът на коледно-
то дръвче превзел 
САЩ, това стана-
ло едва в началото 
на 20-ти век. Да, 
коледното дърво 
е символ на много 
неща - на вярата, 
надеждата, ново-
то начало. Но най- 
вече е символ на 
доброто, защото 
независимо от 
всичко, на Коле-
да всички даваме 
най-доброто от себе си. Както всяка година, въ-
преки тежките условия, в които в момента живе-
ем, вследствие разпространението на COVID-19, 
така и тази жителите на общината са обзети от 
коледно новогодишната суета. По традиция беше 
украсена голяма елха в центъра на Сатовча, пред 
която жителите и гостите на общината заедно от-
брояват последните секунди на старата година 
и посрещат с вино и хоро Новата година. Тази 
година, поради спазване на въведените противо-
епидемични мерки, както на територията на об-
щината, така и на територията на цялата страна, 
колективно посрещане на Новата година няма да 
има. С празнична украса за радостно настроение 
на малки и големи, са и много от търговските и 
административни сгради в центъра на Сатовча, 
както и по населените места в Общината. Колед-
но-новогодишното настроение е задължително за 
всички, за да ни завари Новата година усмихнати 
и жизнерадостни, с надежда за здраве и благоден-
ствие. За да сме по-силни в борбата с разпростра-
нението на коронавирусната инфекция.

Н б КК Ш ФНН бб КК ШШ ФФ

По повод предстоящият християнски празник -
Коледа, приемете моите пожелания към всички 
празнуващи за здраве, споделена радост и благо-
получие в семейството. 
Честит празник! Весела Коледа!

д–р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

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

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

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

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

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

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

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

УЧЕНИЦИ ОТ СУ САТОВЧА СПЕЧЕЛИХА 
ПЪРВО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДЕН
КОНКУРС ЗА ЛОГО ПО ПРОЕКТ     



Пернишка елха Пернишка елха 
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22 Декември 2020 година, Вторник, 
Зимно слънцестоене
В Северното полукълбо се наблюдава 

зимно слънцестоене и начало на астрономи-
ческата зима, а в Южното полукълбо лятно 
слънцестоене.

24 Декември 2020 година, Четвъртък,
Бъдни вечер 

Бъдни вечер е един от най- важните 
семейни празници в българския ка-
лендар. Самото му име произхожда от 
бдение или бъднини. В първия случай 
по-силна е християнската символика 
– с молитва да се посрещне ражда-
нето на Спасителя. Вторият вариант 
е отражение на езическите вярвания, 
според които раждането на младия бог 
се свързва с възкръсването на цялата 
природа и се смята за начало на новата 

година. Затова на Бъдни вечер се извършват множество ритуали, които трябва 
да донесат късмет и плодородие в дома. Според българската традиция се-
мейството трябва да бъде заедно, като всеки негов член изпълнява различни 
ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - дебел пън от дъб или круша, 
който символизира Световното дърво (крепящо реда и хармонията в света). 
То трябва да бъде запалено от най-възрастния и да бъде оставено да гори цяла 
нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от зли сили, а според народните 
вярвания точно в навечерието на Коледа небето и адът временно се отварят 
и сред хората бродят караконджули и таласъми. Пепелта от Бъдника не се 
изхвърля – една част се разпръсква за плодородие по нивите, а друга се пази 
като средство срещу зли сили. Според народните вярвания на Бъдни вечер 
може да се види в бъдещето, затова се правят различни гадания за времето, 
плодородието и личната съдба. Например, ако бъдника гори добре и пръска 
искри, това означава богата реколта. Обичай е да се гадае и за здраве. Всеки от 
семейството счупва по един орех и в зависимост от това дали ядката е хубава 
или гнила, го очаква здраве или болест. Младите моми пък могат да сънуват 
бъдещия си жених, като сложат първата хапка от питата под възглавницата си.

25 Декември 2020 година, Петък,
Рождество Христово, Коледа 
Имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, 

Младен, Радомир, Радомира, Радослав, 
Радослава, Радостин, Радостина, Хри-
сталина, Христо, Христи, Христин, 
Христина, Христофор Празникът 
започва в първите часове на 25 декем-
ври. Той е своеобразно продължение 
на Бъдни вечер. Според Евангелието 
Христос се ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция Юдея. В момента на 
Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че 
на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които 
се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мяс-
тото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете 
подаряват злато, ливан и смирна. Наименованието Коледа идва от римските 
празници Календи, посветени на зимното слънцестоене (от думата „календе“). 

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

Един мъдрец си има ученик, който често се 
оплаквал от несгодите на живота. Когато някой 
ранял сърцето му, той изпадал в тежки депресии 
и непрекъснато се самосъжалявал. Гледайки 
как младокът пропилява дните си, мърморейки, 
мъдрецът един ден го извикал при себе си. Подал 
му паница със сол и го подканил да опита вкуса й.

– Кажи ми, ученико, как е на вкус солта? – по-
питал мъдрецът ученика си.

– Ужасно е горчива и неприятна – оплакало 
се момчето.
Тогава старецът го накарал да изсипе същото ко-

личество сол в близкото поточе и да отпие от него.
– Е, сега какъв е вкусът на солта? – запитал 

мъдрецът отново своя неопитен възпитаник.
– Сега горчилката на солта изобщо не се усеща 

и вкусът е много приятен – отвърнал младежът 
с усмивка.
При тези думи мъдрецът обобщил пред своя 

ученик:

- Мило момче, в живота е по същия начин. 
Болката има горчив и неприятен вкус като солта. 
Но ако се опиташ да я разтвориш в по-приятни 
мисли и спомени, ще се разведриш и вече няма 
да я усещаш. Прилагай този принцип винаги, за да 
си припомняш, че на света има не само лошо, но и 
добро. Така дните ти ще са по-позитивни и ведри.

ТАЗИ ПРИТЧА ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ДА ПРЕВЪЗМОГНЕШ БОЛКАТА

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.12.2020 г.
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27 Декември 2020 година, Неделя,
Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден)
 Имен ден празнуват: Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, 

Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, 
Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, 
Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Сто-
илка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, 
Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, 
Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона. Преп. Теодор Начертаний) 
Стефановден - денят на Свети Стефан, се чества на третия ден 
след Рождество - 27 декември. Култът към този светец е голям, 
почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам 
всички наричат Св. Стефан пръв мъченик (първомъченик), защо-
то е една от първите жертви на христянската вяра. Това е третият 
ден на Коледа и последният празник за годината. За него хората разказват, че „затваря 
кръга“ на старата година. Семейството се събира около обща трапеза с месни ястия. 

29 Декември 2020 година, Вторник,
 Международен ден на биологичното разнообразие 
Отбелязва се по решение на 49- ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995г. в 

деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното 
разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Биологичното 
разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за 
обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Поради 
географското си положение, релеф и климатични условия България притежава едно от 
най-богатите сред европейските страни и най- съхранено биологично разнообразие. 



Инсулинов профил на 0 минута, 60 минута и 120 
минута- за който не ми бе дадено направление
Глюкоза профил - без направление
TAT и MAT - също без направления
Пролактин и TSH - с направление
Кои изследвания на хормони, касаещи щитовид-

ната жлеза поема НЗОК?
При прегледа при гинеколог д-р ххх ххх според 

оплакванията ми и ултразвук - има съмнения за 
поликистозни яйчници. НЗОК поема ли изследвания 
на хормони за доказване на диагнозата?
Отговор от НЗОК: НЗОК заплаща за следните 

хормонални изследвания: fT4 (с код 10.08), TSH (код 
10.09), LH (код 10.22), FSH (10.23), Prolaсtin (10.24), 
Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) 
и „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-
TPO“ (т.нар. МАТ) (10.27), като за извършването им 
лекарят специалист по профила на заболяването, в 
случая ендокринолог, следва да издаде направление 
за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4), 
по преценка и при необходимост.
НЗОК заплаща за клинико-химичните изследвания 

- Кръвно-захарен профил и Орален глюкозо-толеран-
тен тест.
Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от об-

щопрактикуващия (личния) лекар.
НЗОК обаче не заплаща за ТАТ и fT3, както и за 

инсулинов профил.

Въпрос: Здравейте, искам да попитам, има ли 
КП за биопсия на бял дроб? Ако, има в коя болница 
може да се направи?
Отговор от НЗОК:  Биопсия на бял дроб може да 

се осъществи в рамките на амбулаторна процедура 
№25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или 
биопсия“.  Процедурата е с код 33.26 - затворена 
(транскутанна) (иглена) биопсия на бял дроб. Може 
да се направи във всяка болница, където е разкрита 
клиника/отделение по Гръдна хирургия или Пневмо-
логия и фтизиатрия.

Въпрос: Заплаща ли се потребителска такса 
при личния лекар без да е правил някакъв преглед, а 
посещението при него е само с цел издаване на на-
правление за даден специалист и ако си безработен 
също така заплаща ли се таксата при него?
Отговор от НЗОК: Лекарят задължително трябва 

да извърши преглед, за да издаде направление за кон-
султация със специалист. Лекарят преценява дали е 
необходима консултация със специалист по профила 
на заболяването, в зависимост от здравословното със-
тояние на пациента.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигу-

ряване (ЗЗО) „за всяко посещение“ при лекаря, лекаря 
по дентална медицина или на лечебното заведение, 
здравноосигурените лица заплащат сума, определена с 
Постановление на Министерски съвет, в размер на 2.90 
лв. В ал. 2 на същия член е посочено, че се определят 
по-ниски суми за лица, придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, като с Постановление 
на Министерския съвет е определена сума в размер 
на 1.00 лв.
От заплащане на посочените по-горе суми се осво-

бождава определена категория лица, посочени в чл. 37, 
ал. 4 от ЗЗО, както и пациенти със заболявания, опре-
делени по списък към Националния рамков договор 
за медицинските дейности 2020-2022 г. Документът 
е публикуван на сайта на НЗОК - www.nhif.bg - меню 
НРД 2020-2022 - линк „Приложение № 11 „Списък със 
заболяванията, при които здравноосигурените лица са 
освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
За заплатените суми, лекарят, лекарят по дентална 

медицина или лечебното заведение следва да издават 
финансов документ.

 По силата на чл.37 (4) от Закона за здравното осигу-
ряване (ЗЗО) и &1, т.20 от Допълнителните разпоредби 
към ЗЗО, неработещите членове на семейството се 
освобождават от заплащане на суми, определени с 
постановление на Министерския съвет (т.нар. потреби-
телска такса), на лекаря/лекаря по дентална медицина/
лечебното заведение.
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ИЗМЕНЕНА Е СХЕМАТА НА
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Изменението на схемата ка-
сае удължаване на срока за ин-
вестиране на преотстъпения 
данък, който много земеделски 
стопани са в невъзможност да 
спазят предвид извънредната 
ситуация през 2020 г., свързана с 
разпространението на COVID-19 
на територията на България, 
неблагоприятните климатични 
условия, включително и наблюдаващата се тенденция 
към засушаване в резултат на климатичните промени.
В тази връзка е направена промяна в ЗКПО, като 

съгласно § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 
104/08.12.2020 г.), преотстъпеният данък за 2019 г. и 2020 
г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира 
в нови сгради и нова земеделска техника, необходими 
за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО 
дейност, в срок до края на втората година, следваща го-
дината, за която се ползва преотстъпването. Според ал. 
2 на посочения преходен параграф алинея 1 се прилага 
след получаване на разписка с идентификационния но-
мер на помощта от Европейската комисия за промяна на 
условията на схема – Помощ за инвестиции в земеделски 
стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.
Към настоящия момент това условие вече е изпъл-

нено. На 16 ноември 2020 г. от Европейската комисия 
е получена разписка с идентификационния номер на 
изменение на Държавна помощ „Помощ за инвести-
ции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на 
корпоративен данък”, което е условие за прилагане на 
удължения срок:
Това означава, че е удължен срокът за инвестиране на 

преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО от земедел-
ските стопани както следва:

• преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се 
инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;

• преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се 
инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021 г.

 Срокът за прилагане на държавната помощ е до 31 
декември 2020 г., като данъчното облекчение по чл. 
189б от ЗКПО за данъчна 2020 г. се ползва с подаване 
на годишната данъчна декларация през 2021 г.
Нотифицираната пред ЕК схема за държавна помощ 

е публикувана на интернет страницата на МЗХГ, в 
раздел „Програми за финансиране“, подраздел „Дър-
жавни помощи“.

НОВОСТИТЕ В ДАНЪЦИТЕ И
ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА 2021 Г. НА ЕДНО МЯСТО
През измина-

лата седмица в 
Държавен вест-
ник бяха обна-
родвани измене-
нията за 2021 г. в 
счетоводството, 
данъците и оси-
гуряването. По-
долу обобщава-
ме по-важните 
промени струк-
турирано.
Удължени срокове за подаване на декларации и 

внасяне на данъци
Удължават са сроковете за подаването на годишните 

данъчни декларации на предприятията. Те ще се пода-
ват от 1 март до 30 юни на следващата година. Това се 
отнася за декларациите по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 
ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В 
същия срок ще се плащат и данъците по тях. 
Удължават се сроковете за публикуване на годиш-

ните финансови отчети до 30 септември на следва-
щата година, а за декларацията за неактивност – до 
30 юни на следващата година. Удължените срокове 
важат и за годишното счетоводно приключване за 
2020 г.
Физическите лицата, които подадат годишната си да-

нъчна декларация до 31 март на следващата година по 
електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за 
довнасяне, при условие че нямат подлежащи на прину-
дително изпълнение публични задължения към момен-
та на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне 
е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползва-
ната отстъпката не може да превишава 500 лв.
Авансови вноски за корпоративен данък
Авансовите вноски се правят върху прогнозната 

данъчна печалба за съответната година както досега, 
но за определяне на това дали ще се внасят авансови 
вноски се взимат предвид нетните приходи от про-
дажби за годината, преди предходната година. 
Данъчно задължените лица са длъжни да подадат 

нова декларация по образец за деклариране на аван-
совите вноски в срок от 1 март до 15 април.
Променя се срокът за внасяне на последната аван-

совата вноска на 1 декември, вместо 15 декември. 
Въвежда се и нов краен срок до 15 ноември за пода-
ване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени 
на авансови вноски. Изменя се допустимото преви-
шение на корпоративния данък над определените 
авансови вноски от 20% на 25%.
Софтуер за управление на продажбите в тър-

говски обект (СУПТО)
Ползването на СУПТО става изцяло на доброво-

лен принцип. Лицата, които използват СУПТО от 

списъка на НАП ще се ползват от определени да-
нъчни облекчения, както следва:

1) Те ще имат възможност за ускорено възстановя-
ване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подава-
не на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).

2) При първо нарушение за неиздаване на фиска-
лен бон няма да им се налага принудителна админи-
стративна мярка “запечатване на търговски обект” 
(в сила от 12.12.2020 г.)

3) Ще могат да амортизират ускорено с годишна-
та данъчна амортизационна норма до 100% следни-
те данъчно амортизируеми активи от категория VI 
(включително и при определяне на данъчния финан-
сов резултат за 2020 година): 

• СУПТО или право на ползване на СУПТО, вклю-
чен в списъка на НАП;

• компютри, периферни устройства за тях или 
мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО 
включен в списъка на НАП.
За избралите СУПТО е важно да се отбележи 

следната нова санкция от ЗДДС:
Лице, което е избрало да използва в търговски 

обект СУПТО от списъка на НАП, но което въпреки 
това използва друг софтуер, невключен в списъка на 
НАП, се налага глоба - за физическите лица, които 
не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или 
имуществена санкция - за юридическите лица и ед-
ноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. 
При повторно нарушение размерът на глобата е от 
2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 
10 000 до 20 000 лв.
Относно данъците върху разходите
Освобождаване от облагане на социалните разхо-

ди за вноски и премии за допълнителното социално 
осигуряване и застраховки „Живот“ ще е налице, 
само ако към края на месеца, през който са начисле-
ни разходите, задълженията не са отразени в данъч-
но-осигурителната сметка или не са отразени като 
предявени за принудително изпълнение в Нацио-
налната агенция за приходите.
Необлагаемият размер на ваучерите за храна е по-

вишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под 
формата на ваучери за храна на всяко наето лице.
Ново данъчно облекчение във връзка с ремонт 

и подобрения
Въвежда се ново данъчно облекчение на физиче-

ските лица, като се приспадат от общата годишна 
данъчна основа направените през годината плаща-
ния за труд във връзка с подобрения и/или ремонт 
на един недвижим жилищен имот в общ размер до 
2 000 лв. когато едновременно са налице следните 
условия:

1. недвижимият жилищен имот е на територията 
на Република България;

2. данъчно задълженото лице е собственик или съ-
собственик на недвижимия жилищен имот;

3. подобренията и/или ремонтът са извършени от 
местни лица на държава - членка на ЕС или страна 
по СЕИП;

4. недвижимият жилищен имот не е включен в 
предприятието на лице, което извършва стопанска 
дейност като търговец по смисъла на Търговския 
закон;

5. данъчно задълженото лице притежава законов 
документ за платения труд;

6. данъчно задълженото лице и лицето, извършило 
ремонта, не са свързани лица.
Облекчението се прилага за доходи, реализирани 

след 01.01.2021 г.
 Увеличени данъчни облекчения за деца
Значително се увеличават за 2021 г. размерите за 

данъчните облекчения за деца, както следва:
- 4500 лв. за едно дете;
- 9000 лв. за две;
- 13500 лв. за три и повече деца;
- за дете с увреждания – 9000 лв.
Понастоящем тези размери са:
- 200 лв. за едно дете;
- 400 лв. за две;
- 600 лв. за три и повече деца;
- за дете с увреждания – 2000 лв.
Важно: Новите размери на облекченията се при-

лагат само за доходи, реализирани през 2021 г.
 Продължение в следващия брой!

До 25-ти декември: ЗДДФЛ
1. Внасяне от рабо-

тодателя на авансо-
вия данък, удържан 
през месец ноември 
за доходи от
трудови правоот-

ношения.
2. Внасяне от ра-

ботодателя на аван-
совия данък, опре-
делен по реда на чл. 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

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

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2020г.

Въпрос:  След гинекологичен преглед бях препра-
тена към специалист ендокринология, с оплаква-
ния - нередовен цикъл, шум в ушите, увеличено 
тегло болезнени гърди, по видимо окосмяване по 
лицето, акне, което се появява преди цикъл. След 
преглед с ехограф бе установена изменена щито-
видна жлеза. Според изображенията доктора 
диагностицира Хашимото. Д-р ххх ххх, ендокри-
нолог, назначи следните изследвания:



КОГА И КАК СЕ ЗАСАЖДА БАДЕМЪТ
Най-благоприятният срок за засаждане на бадем е през 
есента до настъпването на зимните студове - от началото 
на ноември до средата на декември. При пропускане на 
този период засаждане на бадем може да се извърши и 
рано напролет. Разстоянията за засаждане са 6x4 или 6x5 
метра. При риголвана почва дупките се изкопават с раз-
мери 50x50x50 
см, а при не-
р и г о л в а н а 
-100x100x60 
сантиметра.
Корените  на 
бадема са мно-
го чувствител-
ни на подсъх-
ване и затова 
трябва да се по-
криват с мокра 
слама или да се заравят с пръст, докато дръвчетата се 
засаждат, за да се предпазят от слънце и вятър. Отстра-
няват с е само засъхналите, болните, силни наранените 
или счупени корени. Реже се до здрава тъкан, с гладки 
отрези, насочени надолу към земята. Дебелите и здрави 
корени не се режат късо. На дръвчето се запазват колкото 
е възможно повече и по-дълги корени, което осигурява 
лесното прихващане и бързото му развитие. Ако коре-
ните са засъхнали, потапят се във вода за 1-2 денонощия 
или се заравят с пръст и се поливат и така престояват, 
докато се освежат. Предварително в каца, кофа или дупка, 
направена в земята, се приготвя добре разбита каша от 
1 част пресен говежди тор и 3 части глина, разредена с 
вода. Във всяка дупка се внасят 12-15 кг угнил оборски 
тор, 150-200 г суперфосфат и 80-100 г калиев тор или 
300-350 г растителна пепел.
Торовете се смесват добре с пръст от горния 30-санти-
метров почвен спой и с тази смес се запълват две трети 
от дупката. Забива се подпорен кол на разстояние около 
10 см от стъблото на дръвчето, откъм страната на вятъра. 
Някои сортове бадеми (Ароматичен и други) имат изкри-
вени стъбла и привързването им към кол предотвратява 
по-нататъшното им изкривяване. Корените се потапят в 
глинената каша и се разполагат свободно, без прегъване 
в дупката и без да се допуска засъхване на кашата. Прес-
ният говежди тор стимулира калусипането на раните на 
корените и образуването на нови, с което се улеснява 
прихващането. Дръвчето се засажда на дълбочината, на 
която е било в разсадника, т.е. 2-3 см по-високо от по-
върхността на почвата. Засипва се само с рохкава пръст 
от горния почвен пласт, като фиданката се стръсква 1-2 
пъти отгоре надолу, за да не останат празнини между ко-
рените. Претъпква се внимателно с крак, около стъблото 
се прави чаша, за да не се оттича водата от падналите 
дъждове. Полива се с 1-2 кофи вода, за да се навлажни и 
уплътни почвата около корените. Отгоре се мулчира със 
слама, дървени стърготини, фолио, сухи листа и други. 
Стволът се обвива с хартия, летвички или други метални 
или пластмасови обвивки, за да се предпази от гризачи.
Бадемът се формира в свободно растяща корона. Резитба 
на бадем за формиране е най-добре да се направи през 
пролетта, след преминаването на студовете. Когато няма 
покарали преждевременни клонки, съкращава се на 6-7 
пъпки над определената височина на стъблото, която 
варира при различните сортове от 80 до 100-120 см до 
първия скелетен клон. При покарали преждевременни 
клончета се премахват всичките по стъблото, като се 
оставят само 6-7 в зоната на короната и всяко се съ-
кращава на две пъпки. По-високостоящите клончета се 
изрязват заедно с водача. През вегетацията се филизят 
сгъстяващите леторасти, премахват се и израсналите 
по стъблото, както и издънките. През 4-5-ата година 
се запазват най-добре разположените скелетни клони 
и разклонения, а сгъстяващите се премахват. По-силно 
растящите се потискат чрез съкращаване над подходяща 
пъпка и разклонение.
Подходящи за засаждане сортове бадеми са от гру-
пата на кожночерупковите – Нонпарел, Ароматичен, 
Аспарух, Юбилей, и на мекочерупковите - Приморски, 
Кримски и други. Важно е да се знае, че бадемът се 
опрашва кръстосано и е необходимо да се засаждат 
най-малко два сорта. Добри комбинации са Нонпарел 
с Ароматичен, Аспарух и Марково 11 или Приморски 
с Кримски, Десертен или Юбилей. Всички комбинации 
трябва да включват сортове бадеми, чийто цъфтеж да 
протича приблизително в едно и също време.

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЛИЛИУМИТЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА  

Лилиумите отстъпват малко по популярност на ро-
зите. Изображенията им могат да се видят в много 
древни ръкописи и антични стенописи. Днес в света са 
известни над 6000 – от най-непретенциозните и мини-
атюрни (до 30 см височина) до такива, които достигат 
човешки ръст, а на всеки цветонос може да има до 20 
пъпки. Лилиумът е един от най-селектираните пред-
ставители на цветното семейство – съществува богата 
гама от цветове и комбинации, форма и размери.
Размножаване на лилиумите
Тези приказни цветя могат да се размножават по 

различни начини: чрез семена, делене (вегетативно), 
използване на дъщерни луковици, чрез булбички, 
чрез отделяне на приземни или подземни луковици, 
използване на люспите при разделяне на луковиците, 
а за някои видове дори чрез листни резници.
Най-простият, но не и най-бърз начин е размножа-

ването със семена. Основен проблем е, че само малко 
видове лилиуми запазват качествата на майчиното 
растение.
За да получите 

потомство, което 
притежава всички 
характеристики 
на майчиното рас-
тение е възможно 
само чрез вегета-
тивно размножа-
ване – по-точно 
чрез разделяне на 
гнездата. На едно 
място лилиумите 
могат да се от-
глеждат средно за 
около 5 години, но 
някои хибриди се 
чувстват отлично 
до седем и повече 
лета. Изключение 
правят азиатски-
те и ЛА хибридите, а също и бавнорастящите – те 
изискват разсаждане на всеки три години. При про-
дължителен престой на едно и също място почвата 
се изтощава, развитието се забавя, цветовете нама-
ляват и издребняват. Хибридите Мартагон, тръбни-
те и снежнобелите не растат добре на кисели почви. 
Желателно е да се внася на 1 кв. метър 200-500 г 
дървесна пепел, вар или креда. Източните хибриди 
предпочитат слабокисели почви. При засаждане се 
внася торф и почвата се полива със слаб разтвор на 
калиев перманганат.

 Разширявайки се, дъщерните луковици образуват 
независима коренова система и собствена точка на 
растеж, от която излиза ново стъбло. Тези гнезда от 
5-6 луковици вече трябва да бъдат разделяни. Най-
доброто време за пресаждане е есента (при средна 
дневна температура около 10 градуса по Целзий). 
Непосредствено преди засаждане е желателно да се 
премахнат всички мъртви люспи и корените да се 
съкратят, оставяйки по 5-7 см. Луковиците се пота-
пят за 20 минути в слаб разтвор (0,2 %) на Фундазол 
или поне за половин час в калиев перманганат (5 г 
на 10 л вода).
Луковиците се засаждат на дълбочина, равна на 

три пъти диаметъра, но не по-малка от 7-8 см. Дълбо-
чината се определя така, че почвеният слой над върха 
да бъде не повече от 3 см. Разстоянието между луко-
виците също зависи от сорта и е 15-30 см.
Източните хибриди предпочитат да зимуват в суха 

почва и е желателно да се покриват с полиетиленово 
фолио. Преди застудяване цветните дръжки се из-
рязват, за да се предпазят растенията от различни 
заболявания.
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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                                                                                                              

Три блондинки решили да се явят на изпит за 
детективи. Един от детективите им казал:

- Сега ще ви покажа една снимка, а вие ще ми каже-
те как ще я разпознаете в тълпата. Първата казала:

- Еми-и-и, има само едно око.
- Не, просто той е в профил.
Показал я на втората и тя казала:
- Има едно ухо...
- Колко пъти да ви казвам, че той е в профил.
Тогава третата блондинка казала:
- Носи лещи.
Детективът погледнал снимката и казал:
- Вярно бе, как позна?
- Човек с едно око и едно ухо, не може да носи 

очила.

ЧУБРИЦА  
Чубрицата се нарежда сред 
най-често използваните от 
нас, българите, подправки. В 
някои български домакинства 
с нея се подправят дори и 
домашната пица и соса за 
спагети. Но макар и да имаме 
някои странни хрумвания за 
приложението на тази под-
правка, се оказва, че консумацията й е чудотворна за здравето 
ни. Ето защо е полезно да подправяме ястията си с чубрица.
Чубрицата действа изключително добре върху храносмилател-
ната система и вероятно това е причината в българската кухня 
масово да се използва за подправяне на по-трудно смилаеми 
храни като зрял боб, леща, по-тлъсти меса, както и картофи. 
Въобще ястията с чубрица са много. Освен че подобрява функ-
циите на храносмилателната ни система, тя ни предпазва и от 
подуване на стомаха.
Чубрицата е полезна, чудесна подправка и за почти всички 
видове супи, които обичаме да похапваме през по-студените 
месеци. С изключение на шкембе-чорбата, естествено, където 
чубрицата „няма работа“.
Чубрицата съдържа диетични фибри, благодарение на които се 
повишава добрия холестерол за сметка на лошия.
Чубрицата изпълнява прочистващи функции за организма ни 
и се грижи за регулиране дейността на жлъчката и бъбреците.
Тази подправка, независимо дали я консумирате прясна или 
изсушена, действа много добре върху пикочно-половата система. 
За мъжете тя играе благотворна роля за потенцията им, а при 
жените способства регулирането на менструалния цикъл.
Ползите от подправянето на ястията ни с чубрица не свършват 
дотук. Заради присъстващите феноли в състава й, тя има анти-
бактериален и антигъбичен ефект, поради което се използва не 
само в народната медицина, но и във фармацията.
Според сравнително скорошни проучвания чубрицата е и чудесен 
антидепресант. Тя ни дарява с енергия и прогонва лошото ни 
настроение. Колкото по-честоконсумирате чубрица, толкова по-
рядко ще страдате от леките форми на депресивните състояния, 
които ни обземат от време на време.
За финал на статията ни ще добавим, че чубрицата е лесна за 
отглеждане подправка както в градината, така и на балкона. Така 
ще можете да я използвате и в прясно състояние и изсушена.
Възползвайте се от ползите на чубрицата още днес!
Доказани ползи от приемът на чубрица
Благодарение на различни видове витамини, минерали и храни-
телни вещества, присъстващи в чубрицата, тя има много ползи за 
здравето. Сред които някои от ползите за здравето от употребата 
на чубрица включват предотвратяване на риска от рак, насърчава 
храносмилането, предотвратява риска от диабет, подобрява 
имунната система, предотвратява сърдечно-съдовото здраве, 
намалява кръвното налягане, детоксикира тялото, подобрява 
здравето на костите, подобрява здравето на кожата и това също 
помага за контролиране на ревматоидния артрит.

ТИКВЕНИК С ГОТОВИ КОРИ  
Продукти: 1 пакет кори 

за баница, 1 кг тиква, 
200г орехови ядки, 1 ч.ч. 
олио, 250 г захар, канела, 
2 пакетчета ванилия, 
пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне: 
Обелената и почисте-

ната от семената тиква 
настъргваме на ренде или с кухненски робот. Колкото 
по-ситна е тиквата, толкова по-бързо ще се сготви. В 
тенджерка или друг дълбок съд задушаваме тиквата 
с малко олио и добавяме вода (около 1 к.ч.), за да 
омекне. Добавяме захарта, канелата, ванилията и 
орехите, които могат да бъдат смлени на ситно или 
счукани на по-големи парченца.
Взимаме по две кори и намазваме с мазнина. Сла-

гаме от плънката върху корите и навиваме. Тавата, в 
която ще печем тиквеника, също трябва да е намазана 
с мазнина. Печем на около 170-180 градуса за 40-45 
минути, докато хубаво се зачерви. След като извадим 
от фурната, напръскваме с малко вода и завиваме с 
кърпа. При поднасяне може да поръсим с пудра захар.


